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15. Internationella frågor
Anförande

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Jag har funderat över konsekvenserna av att våra ombud här inne kan trolla. Jag såg framför mig rubriken i
tidningen: ”Arbetsgivare försvann spårlöst”!
Vi ska nu gå in på ett av de allra viktigaste områdena på vår kongress:
internationella frågor.
Kongressdeltagare! I grunden handlar internationella frågor och vårt
fackliga arbete i dag egentligen om samma saker som det vi har gjort i Sverige sedan 1898. Det är bara det att allt vi jobbar med i dag sker på en större
arena. Världen har globaliserats, och vi måste globaliseras med den.
Vi har kanske alltid önskat att vi skulle kunna leva med våra fackliga
rättigheter och vara opåverkade av omvärlden. Men ni vet alla att vi i den
fackliga vardagen påverkas av förändringar i Europa och i världen varenda
dag. Varje dag påverkas vi av globaliseringen.
Det är inte så svårt att förstå. När våra föräldrar var unga var deras resor
– i min mammas och pappas fall – till Växjö och Karlskrona. I dag är det en
självklarhet för unga människor och för alla att resa världen runt.
Samma sak har hänt med handeln. Vi köper inte längre våra varor på det
lokala torget, utan hela världen har blivit ett torg.
Därför måste det fackliga arbetet bli mer och mer internationellt. Och
därför jobbar vi i LO i dag oerhört engagerat i internationella frågor inom
WTO, internationella valutafonden, FN och ILO och på andra områdena
där vi söker samarbeten och nya avtal.
I handelsfrågorna, som vi ska diskutera nu på morgonen, är vi i Sverige
och Norden mycket annorlunda jämfört med andra länder. Jag tror att det
har två förklaringar.
Det första är ett historiskt skäl: Frihandel var något som arbetarrörelsen
i Sverige drev igenom, i stort motstånd mot högern på den tiden. De ville
skydda sina marknader. Arbetarrörelsen ville att vi skulle söka oss ut med
våra produkter på en världsmarknad. Det tror jag är det ena skälet.
Men jag tror att det viktigaste skälet till att människor i Sverige och Norden ser annorlunda på frihandel än i andra länder är att så stor andel av vår
ekonomi beror på handel. Ungefär 30 procent av era medlemmar här inne
är beroende av att deras produkter säljs på världsmarknaden.
Vad vore Volvo utan världshandel? Vad vore Ikea, H&M och alla de andra
stora svenska bolagen utan att de också kunde söka sig ut på en fri marknad?
Sverige har varit oerhört framgångsrikt i att ta marknadsandelar på
världsmarknaden. Det är som LO-ordförande alltid väldigt roligt att åka
runt och träffa svenska företag men framförallt att kunna diskutera svenska
produkter i världen.
Jag brukar säga den här meningen väldigt ofta: 90 procent av all järnmalm som används i Europa kommer från gruvor i norra Sverige. Det är en
naturprodukt som ligger i berget, begravt sen tusentals och miljontals år
och som vi bryter sen mer än hundra år och exporterar på en världsmark-
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nad som ger Sverige stora intäkter och har gjort att vi har kunnat bygga
Sverige till ett starkt land.
Att reglera handel är naturligtvis en svår fråga. Ni vet att detta är en fråga
som nu diskuteras oerhört mycket i Europa och i hela världen.
Svensk fackföreningsrörelse har aldrig trott på protektionism. Vi har alltid trott på öppenhet och frihandel. Men – och det är ett viktigt men – vi
har aldrig menat att handelsavtal ska användas för att stärka vår motpart.
Handelsavtal ska användas för att stärka handel! Därför är vi inte okritiska
till det så kallade frihandelsavtalet TTIP eller CETA.
Jag tror att många av er som är ombud på kongressen och läste handlingarna och motionssvaren på det här området blev ganska förvånade, för
ryktet om att LO okritiskt är för allt är helt fel – det är precis tvärtom.
Vi har valt vår frihandelsvänliga linje för att från dag ett försöka påverka
så mycket vi bara kan. Från dag ett har vi använt all vår kraft i LO tillsammans med TCO och Saco och tillsammans med fackliga kamrater i Europa
– många av dem sitter här inne – och i Norden för att driva våra frågor.
Många har sagt och trott att vi skulle acceptera TTIP med den så kallade
tvistelösningsmekanism som kallas ISDS. Redan från dag ett, kamrater, var
vår utgångspunkt från LO, TCO och Saco: Vi kommer aldrig att säga ja till
TTIP om det innehåller en direktörsdomstol – så enkelt är det!
Allt det där säger vi bara för att ibland skada varandra. Jag tycker att det
är mycket olyckligt. Frihandel är oerhört viktigt för vår ekonomi. Det är
vår möjlighet att stärka vår ekonomi i framtiden.
Jag kan inte säga att jag inte är stolt, för ni har ju sett att vi har fått EU
att ändra sig. Ja, jag kan inte säga ”vi”, för det är många som har varit inblandade i detta.
Men som jag berättade i inledningen: Om man jobbar på rätt sätt har
man mycket större inflytande än man tror från början. I det här fallet var
det några av er som hade skrivit motioner till den socialdemokratiska partikongressen om att avvisa ISDS i TTIP. Det blev naturligtvis en debatt i
Socialdemokraternas verkställande utskott.
Det här får jag väl egentligen inte säga, Tessan, eller vad säger du? Vi
sitter ju där tillsammans. Men jag säger det ändå. Jag och Tessan sa redan
inledningsvis: Vi kan inte acceptera och stå bakom ett förslag till partikongressen där partiet okritiskt säger ja till ett ISDS i TTIP.
Det blev på ren svenska ett jäkla liv. Men det tvingade Micke Damberg
att ta kontakt med socialdemokratiska ledamöter i Europa. En av dem är vicekansler i Tyskland och heter Sigmar Gabriel. De träffades på en konferens
och kom överens med andra socialdemokratiska regeringar och partiledare
i Europa om att föreslå en alternativ tvistelösningsmekanism som vi kal�lar ICS eller Investment Court System, som är under demokratisk kontroll
och som aldrig lämnas till direktörsdomstolar utan till offentliga domstolar.
Tack vare ett idogt arbete av er – av oss själva – har vi faktiskt ändrat
Europas linje när det gäller ISDS. Det är inte så jäkla dåligt!
Det ska vi fortsätta med. Vi är inte nöjda. Vi har mycket kvar att göra
innan förhandlingarna om TTIP är avklarade.
Ni hörde vad Eva Nordmark sa i inledningen i fredags: Vi har nu börjat
jobba med arbetstagares rättigheter – det är många motioner till den här
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kongressen som nämner det. Vi jobbar nu intensivt med att se till att de
skrivningarna ska bli så bra som möjligt.
Man blir ganska glad när man ser Europas linje i förhandlingarna gentemot USA. Skrivningar som vi har skrivit på LO-kansliet står nu i EUs positionspapper i förhandlingarna gentemot USA. Precis så jobbar progressiva
fackliga organisationer!
Vi ger aldrig upp. Vi ska se till att ett frihandelsavtal mellan EU och
USA blir så bra som möjligt. Det är nämligen EU som bestämmer om vi
ska ratificera detta avtal. Det kommer på oss i vilket fall som helst, om EU
bestämmer det. Då lämnar vi aldrig över nycklarna till förhandlingen. Vi
förhandlar ända in i kaklet, för vi kan så mycket mer, om vi i facket är med
i förhandlingarna!
Kampen mot social dumpning är vår ödesfråga. Det är många av er här
inne som lever med det i er vardag. Det var en av de frågor som vi började
jobbade intensivt med redan efter valet.
Jag ringde Stefan Löfven – inte dagen efter valet, för jag tänkte att han
kunde få en vilodag – utan två dagar efter valet. Den linje som vi har mellan
Socialdemokraterna och LO i Sverige, som vi kallar socialt protokoll, företräds i dag av knappt tio miljoner invånare i Sverige. Det kommer aldrig att
räcka, för när de gör en fördragsförändring i Europa nästa gång kommer de
att titta på Sverige och säga: Jaja, det är svenskarna. Ett av 28 länder hade
aldrig klarat av att åstadkomma en varaktig förändring.
Jag frågade Stefan: Ska vi inte bjuda in partiledningar och LO-ledningar
från Österrike och Tyskland? Vi visste att de stod oss nära i frågan om ett
socialt protokoll. Stefan tände på det. Det var den första internationella
inbjudan som Stefan Löfven gjorde som statsminister – jag ska berömma
honom lite för det i morgon, så jag ska inte säga mer om det i dag.
Vi bjöd tillsammans in ledningen för de tyska socialdemokraterna, LO
i Tyskland, de österrikiska socialdemokraterna och LO i Österrike. På lucia
2014 träffades vi på Bommersvik – det är där man gör stora framtidsplaner
om man har hållit på länge i den socialdemokratiska rörelsen.
Den helgen startade vi en arbetsgrupp, och i september året efter träffades vi i Wien en andra gång. Där tog vi varandra i hand – socialdemokraterna och LO i Sverige, Tyskland och Österrike – om att vi i nästa fördragsförändring ska driva igenom ett socialt protokoll. Arbetstagares rättigheter ska inte underordnas den fria rörligheten. Lavaldomen ska åt helsefyr,
hörni!
Det är en jäkla skillnad mellan att driva en fråga för 10 miljoner i Sverige
och att driva en fråga för 130 miljoner i Europa! Och vet ni, nu knackar andra
socialdemokratiska partier och fackliga organisationer i resten av Europa
på dörren och vill vara med i vårt samarbete. Jag hoppas att Stefan avslöjar
lite nyheter om ett möte i höst när han kommer i morgon.
Stefan Löfven har också legat på för att göra ett handslag motsvarande ett
socialt protokoll i vårt samarbete i hela världen. Han kallar det Global Deal.
Han var intresserad av det redan som Metallordförande. Han såg som Metallordförande att det är viktigt att vi gör ett mer bindande och bättre avtal på
den globala arenan för att utjämna skillnaderna mellan arbete och kapital.
I dag har FN tagit på sig – inom både ILO-systemet och OECD – att
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vidareförädla Stefan Löfvens idé om Global Deal. Och vi inom ITUC, vår
globala organisation, är längst fram för att driva rättvisefrågor världen över.
Jag har faktiskt fått ett litet extrauppdrag. Det gäller ett av FNs långsiktiga utvecklingsmål. Jag har av Sida fått ansvaret att i Sverige vara ambassadör för ett av de målen, nämligen det viktigaste målet av alla: mål 8, att
förverkliga decent work.
Vi här inne ska tillsammans driva igenom så att hela världen tar FNs utvecklingsmål och att vi kan se till att alla människor världen över så småningom får schysta jobb med schysta löner! Inget annat duger, kära vänner!
Vi ska ändra världens handel och världens rättigheter.
Avslutningsvis innan vi börjar debatten: Vi är till vår karaktär en global
rörelse – vi har alltid varit det. Jag nämnde i min inledning hur nära samarbete vi har, och det är roligt att så många internationella gäster är med i dag.
Vi har gemensamma intressen med löntagare världen över. En skada för
en löntagare i ett annat land drabbar oss i en framtid här i Sverige. I dag har
vi en massa länder och en massa problem att lösa, inte minst med migrerande
arbetskraft. I dag arbetar 220 miljoner människor från ett land i ett annat
land och utnyttjas alldeles oerhört. Inte minst i Gulfstaterna har många av
de här människorna närmast slavliknande förhållanden.
Jag säger inte att kampen för internationell solidaritet blir enkel. Men när
tusan ska fackligt arbete vara enkelt? Med gemensamma krafter – förbunden, alla ni och allt ert engagemang i internationella frågor – ska vi vända
utvecklingen åt rätt håll!
Inget annat duger! Vi måste jobba på en global arena på samma sätt som
vi gör i Sverige.
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Motionerna 15.1–15.9 samt 14.62 sjätte att-satsen
15.1
Angående Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
Transportarbetareförbundet
Enligt nationalekonomisk teori är bruttonationalproduktens tillväxt bland
annat beroende av landets nettoexport, det vill säga export minus import. I
folkmun är det vanligt att höra att Sverige som land är beroende av att exportera, vilket enligt Världsbankens World development indicator visar sig
stämma. 45,8 procent av den svenska BNPn (nominella mått, det vill säga
mått som ej inflationsjusterats, från 2012) står exporten för. Även Riksbanken bedömer att tillväxten i svensk ekonomi kommer öka framöver allt
eftersom tillväxten i den globala industrin ökar och således efterfrågan på
svenska varor och tjänster kommer öka. Till dessa tu kan även SCB tillräknas,
då dessa påvisar att BNP från användningssidan till 27 procent består av nettoexport. Utöver detta har även World Economic Forum rankat Sverige som
det tionde främsta landet i världen gällande komparativ produktionsfördel
(rank 6 i Europa). Även LO själva skriver i sin rapport Ekonomiska Utsikter
våren 2015 att en minskad europeisk åtstramning ger ökad tillväxt i Sverige.
Av denna anledning kan konstateras att delar av TTIP kommer gynna
den svenska ekonomin och på så sätt ge positiva effekter på svenska hushålls
disponibla inkomst och svenska företags investeringsmöjligheter, vilka i sin
tur kan leda till ökad marginell konsumtionsbenägenhet, respektive ökade
produktionsmöjligheter, vilka båda kan bidra till ytterligare BNP-tillväxt.
Stigande inkomster från den ekonomiska tillväxten kommer i sin tur även
leda till ökade skatteintäkter till staten och färre statliga utbetalningar, vilket i sin tur ger ett större statligt investeringsutrymme, vilket i sin tur, enligt
keynesiansk kontracyklisk finanspolitik, leder till en positiv förskjutning av
den aggregerade efterfrågan i enlighet med multiplikatoreffekten.
Men alla dessa vinster och fördelar har givetvis ett pris, och det blir samhället, dess medborgare och vi arbetare som får betala notan – på grund av
det så kallade Investor-State Dispute Settlement, även kallat ISDS. När en
investerare anser att denne blivit orättvist behandlad genom en direkt eller
indirekt expropriation, det vill säga om investeraren anser att denna fått göra
avkall på eventuella vinster, träder ISDS in – det är alltså en tvistlösningsmekanism där investeraren kan stämma en stat på grund av expropriation.
ISDS är inget nytt utan används redan i andra handelsavtal, bland annat
stämde svenska Vattenfall den tyska staten 2011 då denna beslutat att avveckla kärnkraften som Vattenfall skulle förlora likvida medel på.
ISDS utgör alltså ett direkt hot mot, inte minst, oss arbetstagare. I Sverige
har de fackliga organisationerna i över ett sekel arbetat för bättre villkor för
arbetarna; villkor som innebär kostnader för arbetsgivarna. När Arbetsmiljölagen ställer krav på hur maskiner och tekniska anordningar ska vara för
att förebygga ohälsa och olycksfall, eller när Medbestämmandelagen ställer krav på att arbetsgivaren ska förhandla med arbetstagarorganisationen
vid inköp av till exempel nya fordon, eller när Lagen om anställningsskydd
förhoppningsvis snart förändras för att göra det svårare att anställa på annat än tillsvidarevillkor, kommer företagen, och därigenom investerarna,
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behöva göra avkall på sin potentiella avkastning. TTIP ger då, genom ISDS,
dessa investerare rätt att stämma staten, eller rättare sagt oss skattebetalare, på enorma belopp och således kraftigt öka den fiskala belastningen på
samhället. Pengar som kunde gått till att trygga arbetsförhållanden och förbättra arbetsvillkor, men kanske ännu allvarligare, pengar som kunde gått
till sjukvården för att rädda liv, eller skolan för att ge varje elev ännu bättre
förutsättningar för sin framtid.
LO har som bekant redan uttalat sig om TTIP och skriver i denna policy
att, ”vår uppfattning är att förhandlingarna därför ska inriktas mot att det
inte inkluderas en tvistlösningsmekanism för investerare–stat-relationer i
avtalet.”
Denna skrivning är för svag.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tillsammans med förbunden tar fram en gedigen konsekvensanalys som tydligt belyser vilka konsekvenserna med TTIP blir för Svensk
fackföreningsrörelse.

15.2
TTIP och ISDS
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
Frihandelsavtalet Transatlantic Trade and Investement Partnership (TTIP)
och dess tvistelösningsklausul Investor-State Dispute Settlement (ISDS)
måste stoppas innan det skrivs under.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO kraftigt fördömer och söker vägar att stoppa påskrivandet av TTIP
och ISDS om innehållet i TTIP-avtalet eller tvistelösningsmekanismen
ISDS på något sätt kan kringgå eller motverka demokratiskt fattade beslut, lagstiftning, fackliga- och arbetares rättigheter eller negativt påverka
folkhälsan eller miljön.
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15.3
Frihandelsavtal EU/USA
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
Ska amerikanska bolag kunna stämma svenska staten på mångmiljardbelopp
för nya miljölagar? Ja, så kan det faktiskt bli om det nya frihandelsavtalet
mellan EU och USA röstas igenom i EU-parlamentet.
Trans Atlantic Trade and Investment Partners (TTIP) främsta mål är att
skapa så starka ömsesidiga investeringsskydd som möjligt. Vilket syftar till
att ge investerare trygghet när ett land inför lagar som försämrar vinstprognosen. Detta innebär att om nya lagar helt eller delvis förbjuder en viss verksamhet kan investerare kräva full ersättning för utebliven beräknad vinst.
Om nu detta bara varit Svenskt Näringslivs och allianspartiernas våta
dröm så hade det inte förvånat oss, men när till och med LO, TCO och Saco
delar denna dröm så blir det mer obegripligt. I dag ska tydligen vinstintressen och dåliga affärer skyddas mot människor och miljön – inte tvärtom!
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att möjligheten för enskilda företag att stämma regeringar tas bort från frihandelsavtalet.

Utlåtande motionerna 15.1–15.3
15.1
att LO tillsammans med förbunden tar fram en gedigen konsekvensanalys som tydligt
belyser vilka konsekvenserna med TTIP blir för Svensk fackföreningsrörelse.
15.2
att LO kraftigt fördömer och söker vägar att stoppa påskrivandet av TTIP och ISDS om
innehållet i TTIP-avtalet eller tvistelösningsmekanismen ISDS på något sätt kan
kringgå eller motverka demokratiskt fattade beslut, lagstiftning, fackliga- och
arbetares rättigheter eller negativt påverka folkhälsan eller miljön.
15.3
att LO ska verka för att möjligheten för enskilda företag att stämma regeringar tas bort
från frihandelsavtalet.
Motion 15.1, 15.2 och 15.3 tar upp förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal mellan EU och USA och lyfter upp avgörande frågor som är viktiga att belysa.
Svensk fackföreningsrörelse har och har alltid haft en positiv grundsyn på öppenhet
och frihandel. LOs styrelse är övertygad att Sverige, som är ett litet exportberoende
land, vinner på minskade hinder för handel och investeringar.
LOs förstahandsalternativ är att reglera handeln inom världshandelsorganisationen,
WTO, där nästan alla världens länder är medlemmar. Bristen på framsteg inom WTO har
dock stimulerat en framväxt av bilaterala avtal det vill säga avtal mellan två parter. Ett
avtal mellan EU och USA skulle, om det blir verklighet, bli det största bilaterala investerings- och handelsavtalet i världen. Det skulle också vara ett steg i rätt riktning mot att
stävja protektionistiska trender i världen.
LOs styrelse menar att ökad handel mellan EU och USA är av godo för svensk ekonomi och våra medlemmar. Konkurrens på lika villkor mellan två utvecklade ekonomier,
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främjar nödvändig strukturomvandling och skapar arbetstillfällen i verksamheter med
bärkraft.
EU är världens största ekonomi och producerar 25,1 procent av världens BNP och 17
procent av världshandeln. USA är den andra största ekonomin och står för 21,1 procent
av BNP samt 13,4 procent av världshandeln. Tillsammans står de alltså för nästan hälften av världens BNP och en tredjedel av världshandeln. EUs och USAs andel i världsekonomin har dock minskat under det senaste decenniet på grund av den snabba ökningen
av tillväxtekonomierna, speciellt Kinas.
Enligt en konsekvensanalys gjord av EU-kommissionen skulle ett omfattande och
ambitiöst avtal kunna leda till betydande vinster för både EU och USA. En liknande
analys för Sverige visar att den bilaterala handeln mellan Sverige och USA skulle öka
avsevärt. Den positiva effekten beräknas bli något större för exporten än importen. De
största exportökningarna för Sverige beräknas vara inom sektorerna mat och dryck,
försäkringar, motorfordon och metall.
De tre fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Sacos styrelser antog i början
av 2014 ett gemensamt dokument om TTIP. I det sägs att vi i grunden är positiva till närmare relationer, ökad handel och ökade investeringar mellan EU och USA. Men vi har
också ställt krav på förhandlingarna.
–– För det första att ett kommande avtal inte får leda till negativa effekter för arbetstagarna. Det är därför väsentligt att avtalet inkluderar mekanismer som säkerställer
att ILOs kärnkonventioner efterlevs på ett effektivt sätt och att regler om skydd för
arbetstagare inte ska kunna anses utgöra handelshinder. Avtalet får därmed inte
påverka regler om skydd för arbetstagare i nationella lagar, andra författningar och
kollektivavtal eller de kollektiva fackliga rättigheterna såsom föreningsrätt, förhandlingsrätt och rätten att vidta stridsåtgärder.
–– För det andra att frihandelsavtalet inte ska påverka det politiska handlingsutrymmet när det gäller grundläggande politiska frågor. Det innebär att avtalet inte kan
inskränka staternas beslut i frågor som hur samhällsservicen ska organiseras, vad
som ska drivas av samhället i egen regi, vad som ska utföras av statliga monopol,
välfärdssystemens utformning och liknande. Ytterst handlar det om att slå vakt om
legitimiteten för demokratiskt fattade beslut.
–– För det tredje får avtalet inte heller inskränka det politiska handlingsutrymmet vid
upphandlingar när det gäller att ställa krav på det som upphandlas och krav på
exempelvis arbets- och anställningsvillkor. Offentlig upphandling regleras i dag i
stor utsträckning av EU-rätten och avtalet får inte inskränka möjligheten att ställa
sociala krav såsom de framgår av det nya EU-direktivet på området.
–– För det fjärde bör förhandlingarna inriktas mot att det inte inkluderas en tvistelösningsmekanism för investerare–stat-relationer. Om ett sådant system trots allt
etableras, är det ett absolut krav att det blir rättssäkert och öppet, inte inskränker
staters demokratiska beslutsfattande eller inskränker partsautonomin och de fackliga rättigheterna.
LO har tillsammans med TCO och Saco skickat en inlaga till handelskommissionär
Cecilia Malmström, med förslag till avtalstexter, i syfte att säkerställa att det inte ska
råda någon osäkerhet om avtalets respekt för grundläggande mänskliga rättigheter i
arbetslivet och den svenska arbetsmarknadsmodellen. EU har nu presenterat sitt förslag till så kallat hållbarhetskapitel där flera skrivningar om detta återfinns. Ett avtal
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mellan de två största globala aktörerna, EU och USA, kan bilda skola för hur sådana här
avtal kan slutas i framtiden, till exempel när det gäller arbetstagarnas rättigheter.
En av delarna i förslaget till TTIP är ett skydd för investeringar och system för att
lösa eventuella tvister. På engelska kallas det Investor State Dispute Settlement, ISDS.
Motionerna 15.1–15.3 tar alla upp det kontroversiella förslaget till investerarskydd. LOs
styrelse delar motionärernas kritik.
En tvistelösningsmekanism mellan investerare och stat innebär en möjlighet för
enskilda företag att stämma ett land som de upplever har brutit mot avtalet. ISDS är
till för att skydda investerare från till exempel nationaliseringar eller exproprieringar,
och är framförallt motiverat som skydd för investerare i länder med korrumperade eller
illa fungerande rättssystem. Det finns i dag cirka 3 300 bilaterala investeringsavtal och
nästan alla innehåller ett ISDS. LOs styrelse menar dock att detta i sig inte är skäl nog
att även TTIP ska innehålla ett ISDS, då EU och USA är fungerande rättsstater.
Antalet ISDS fall har växt kraftigt sedan mitten av 1990-talet och är nu uppe i drygt
600 kända fall. Flera uppmärksammade fall visar på svagheterna med tvistelösning
mellan stat och investerare, bland annat bristande öppenhet och demokratisk legitimitet.
Det är uppenbart att debatten om investerarskydd måste ses mot bakgrund av att de
multinationella företagen har stärkt sin ställning gentemot nationalstater och arbetstagare de senaste decennierna.
Behovet är stort att tänka nytt i frågan om investerarskydd. Att investerare ska
kunna klaga på staters beslut i en särskild ordning utanför det vanliga domstolsväsendet, kan i sig riskera att påverka möjligheterna till demokratiskt beslutsfattande. Detta
måste motverkas.
LO har arbetat hårt för att TTIP inte ska innehålla ett ISDS i traditionell bemärkelse och välkomnar att Socialdemokraterna och den svenska regeringen numera är
inne på samma linje. Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet är också
mycket kritisk. TTIP med ett traditionellt ISDS kommer att få mycket svårt att passera
Europaparlamentet och nationella parlament.
EUs handelskommissionär Cecilia Malmström presenterade under hösten 2015 ett
förslag till reformerat investerarskydd och tvistelösning: Investment Court System,
ICS. Staters rätt att reglera slås fast på ett tydligare sätt. Den legala grunden på vilken
företag kan anmäla en tvist till en skiljenämnd har minskat påtagligt. Inga förhandlingar kan längre ske bakom stängda dörrar och de skiljemän som behandlar tvister får
strängare uppförandekoder för att hantera eventuella intressekonflikter. Vidare föreslås att utslag i en skiljenämnd ska kunna överklagas och att parterna, det vill säga EU
och USA, kan utfärda bindande tolkningar av avtalet om oklarhet uppstår.
LOs styrelse menar att detta är ett steg i rätt riktning, men det är en bra bit kvar att
gå innan vi vet att frågan om investerarskydd kan sägas vara löst. För att TTIP ska bli
verklighet måste frågan om en tvistelösningsmekanism mellan investerare och stat få
en lösning som kan vinna brett stöd. Genom att få ett trovärdigt, rättssäkert system på
plats kan detta på sikt förbättra motsvarande konfliktlösning i befintliga och nya avtal.
TTIP innebär på så sätt chansen att reformera ett ruttet system.
LO har sedan 2013 bevakat TTIP-förhandlingarna och utvecklat en policy på hela
området handels- och investeringsavtal. LO har tillsammans med TCO och Saco gett
LO-TCO Rättsskydd i uppdrag att ge juridisk analys för att kunna utveckla facklig policy,
allt sedan förhandlingarna om TTIP inleddes. LO har bidragit till flera såväl externa som
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interna fackliga seminarier om olika aspekter av TTIP: investerarskyddet, arbetstagares
rättigheter och offentliga tjänster.
Fortlöpande information har givits i LOs styrelse och i relevanta kommittéer. LO har
deltagit i en rad nationella och internationella sammanhang och där lyft fram våra förväntningar och krav på TTIP. LO har spelat en avgörande roll när det gäller att bekämpa
det ursprungliga förslaget till investerarskydd ISDS i TTIP.
Inom Europafacket och gentemot amerikanska fackliga organisationer har LO, tillsammans med övriga nordiska fackliga organisationer, försökt bidra till balanserad
syn på handel och investeringar. Vi har dock samma utgångspunkter: att avtalet måste
bli hållbart och slå vakt om arbetstagares rättigheter, politikens manöverutrymme och
demokratiskt fattade beslut.
På hemmaplan handlar det också om att ha beredskap för den strukturomvandling
som handel och investeringar i en global ekonomi alltid leder till. Det handlar om en bra
lönebildning, en bra arbetslöshetsförsäkring, utbildningssystem och arbetsmarknadspolitik som kan parera förändringar på arbetsmarknaden och en näringspolitik som
skapar konkurrenskraft. Det arbetet fortgår, oavsett TTIP.
LOs styrelse menar att den internationella debatten om handel och investeringar
behöver följas av en diskussion om fördelning. Om vinsterna av globaliseringen hamnar hos ett litet fåtal människor, är det inte konstigt att den ifrågasätts och att detta
kanske leder till att protektionistiska krafter vinner gehör. Arbetstagare behöver få en
rättvis del av vad globaliseringen skapar. De nordiska ländernas konkurrenskraft visar
i ett internationellt perspektiv att öppenhet går att förena med trygghet och jämlik fördelning.
Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg att det ännu inte finns ett utkast till
TTIP-avtal. Genom att ha en positiv ingång och ett pragmatiskt arbetssätt har LO och
den svenska fackföreningsrörelsen positionerat sig väl i den svenska och internationella debatten om handels- och investeringsavtal.
Det finns röster som vill förkasta TTIP innan det ens är klart. LOs styrelse väljer, av
flera skäl, inte denna linje. LOs styrelse kommer att fortsätta sitt analysarbete och
påverkansarbete med full kraft för att handels- och investeringsavtalet mellan EU och
USA ska bli så bra som möjligt. När avtalet är klart får LO ta ställning till helheten.
Under kommande kongressperiod kommer LO att fortsätta analys- och bevakningsarbete i nära samarbete med förbunden. Det behövs även fortsättningsvis samarbete
och informationsutbyte med andra aktörer. Den offentliga debatten om TTIP och andra
handels- och investeringsavtal måste präglas av öppenhet och förståelse för vikten av
demokratisk förankring.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 15.1 samt
att anse motionerna 15.2 och 15.3 besvarade.
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15.4
Internationella handelsavtal, offentliga tjänster och upphandling
Kommunalarbetareförbundet
Under 2014 antogs ett nytt europeiskt direktiv för offentlig upphandling
som ger en myndighet tydligare möjligheter att ställa sociala- och miljömässiga krav vid upphandling, bland annat vad gäller villkor motsvarande kollektivavtal. Det är en förändring i rätt riktning som Kommunal vill värna.
I dagsläget pågår arbeten med att förhandla fram tre omfattande internationella handelsavtal av helt annat slag. Dessa ska gälla mellan EU och
Kanada, mellan EU och USA och det tredje är ett globalt tjänstehandelsavtal TiSA där över 50 länder deltar.
Internationell handel är en grundbult för vår välfärd i Sverige, och än
viktigare en förutsättning för fattigdomsbekämpning. Historiskt har handelsavtalen främst handlat om nivåer på tullar och handelsprocedurer, exempelvis administrativa regler för import och export men de nya avtalen
som nu förhandlas fram tar en ny ansatts i frågan om handel och fokuserar
mer på företagens rätt att agera. Där ingår exempelvis skyddsregler för investeringar, framtida begränsningar i myndigheters möjligheter att reglera
och stifta lagar, långtgående regelsamarbete mellan parterna som riskerar
att begränsa myndigheters möjligheter att ställa produkt-, produktionskrav,
vilket i sin tur kan innebära ökad risk för arbetstagare och medborgares
hälsa. Avtalen påverkar också enskilda länders möjligheter att i demokratisk
ordning besluta om hur medborgarnas behov av välfärdstjänster ska ordnas.
När det gäller offentlig finansierade tjänster kan de aktuella handelsavtalen utmana de nationella staternas rätt att reglera och utföra offentliga
tjänster. Det gäller både offentliga tjänster som genomförs i dag, men framför allt är det risk för att avtalen begränsar möjligheten för stater att reglera
och i egen regi bedriva morgondagens välfärd.
I handelsavtalet mellan EU och Kanada, som används som modell för
avtalet mellan EU och USA, är kriteriet för att vinna ett anbud det mest
fördelaktiga anbudet eller lägsta pris. Det är högst troligt att villkoren för
offentlig upphandling kommer att ha samma innebörd i samtliga handelsavtal. Därför finns det en uppenbar risk att den viktiga segern i samband
med det nya direktivet om offentlig upphandling går helt om intet.
Avtalet mellan EU och Kanada är färdigförhandlat vilket i princip innebär
att inget i avtalet går att omförhandla till skillnad från övriga handelsavtal.
Kommunals oro är att handelsavtalen kommer att sälja ut de offentliga
tjänsterna i syfte att vinna andra fördelar. För att säkerställa staters rätt att
i demokratisk ordning reglera och producera dagens och morgondagens offentliga tjänster, oavsett finansieringsform, måste offentliga tjänster vara
undantagna i sin helhet.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska aktivt arbeta för att förslaget till handelsavtal mellan EU och
Kanada ska förkastas,
att LO ska arbeta aktivt för att offentliga tjänster oavsett finansieringsform
i sin helhet ska undantas ifrån handelsavtalen mellan EU och USA, det
globala tjänstehandelsavtalet TiSA samt framtida handelsavtal,
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att LO ska arbeta aktivt för att upphandlingskriterierna för offentliga upphandling ska bli så tydliga att inga tvivel råder om vilken lagstiftning
som ska tillämpas. Handelsavtalens upphandlingskriterier får inte vara
sämre än vad som beskrivs i gällande europeisk lagstiftning samt
att LO ska aktivt arbeta för att pågående samt framtida handelsavtalsförhandlingar förändras så att dessa tar hänsyn till staternas rätt att demokratiskt styra över sina angelägenheter.

Utlåtande motion 15.4
15.4
att LO ska aktivt arbeta för att förslaget till handelsavtal mellan EU och Kanada ska
förkastas,
att LO ska arbeta aktivt för att offentliga tjänster oavsett finansieringsform i sin helhet ska undantas ifrån handelsavtalen mellan EU och USA, det globala tjänstehandelsavtalet TiSA samt framtida handelsavtal,
att LO ska arbeta aktivt för att upphandlingskriterierna för offentliga upphandling
ska bli så tydliga att inga tvivel råder om vilken lagstiftning som ska tillämpas.
Handelsavtalens upphandlingskriterier får inte vara sämre än vad som beskrivs i
gällande europeisk lagstiftning samt
att LO ska aktivt arbeta för att pågående samt framtida handelsavtalsförhandlingar
förändras så att dessa tar hänsyn till staternas rätt att demokratiskt styra över
sina angelägenheter.
Motion 15.4 tar upp de pågående frihandels- och investeringsavtalen som EU är engagerad i, och belyser särskilt viktiga frågor om offentliga tjänster och offentlig upphandling. LOs styrelse välkomnar diskussionen och menar att många frågor behöver
bevakas i den nya tidens handels- och investeringsavtal.
Motionären lyfter inledningsvis upp behovet av handel för ett litet land som Sverige,
vilket LOs styrelse delar till fullo. Motionären tar också upp orosmoln kring den nya
formen av internationella avtal som inte bara handlar om till exempel tullar och tariffer.
Det är emellertid viktigt att utgå från att handels- och investeringsströmmar ser annorlunda ut i dag än för några decennier sedan. Digitalisering och e-handel, utsuddade
gränser mellan varu- och tjänsteproduktion och att företagens produktion ofta består
av långa och komplexa värdekedjor är viktiga utgångspunkter i dagens globaliserade
handelsutbyte. Därför är det rimligt att denna utveckling möts bland annat genom
moderna handels- och investeringsavtal.
Motionären tar upp frågan om offentlig upphandling. I den fackliga policy för avtalet
mellan EU och USA (så kallade TTIP), som LO, TCO och Saco antog i början av 2014,
finns följande skrivningar om offentlig upphandling:
”Avtalet får dock inte inskränka det politiska handlingsutrymmet vid upphandlingar
när det gäller att avgöra i vilken form en verksamhet ska bedrivas. Inte heller får avtalet
inskränka det politiska handlingsutrymmet vid upphandlingar när det gäller att ställa
krav på det som upphandlas och krav på exempelvis arbets- och anställningsvillkor.
Offentlig upphandling regleras i dag i stor utsträckning av EU-rätten och avtalet får
inte inskränka möjligheten att ställa sociala krav såsom de framgår av det helt nya
EU-direktivet på området.”
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LOs styrelse menar givetvis att detta ska gälla även i andra handels- och investeringsavtal som till exempel TISA och avtalet mellan EU och Kanada (CETA).
LOs styrelse bevakar aktivt frågan om offentliga tjänster i handels- och investeringsavtal. LO har, utöver internt fackligt samråd och seminarier, också kontakt med bland
annat Regeringskansliet, EU-kommissionen, och SKL. Analys- och påverkansarbete sker
tillsammans med TCO och Saco och dess medlemsförbund samt LO-TCO Rättsskydd.
Varken EU eller någon annan aktör kan ”tvinga” Sverige att öppna upp för utländska
företag. I dag råder etableringsfrihet i Sverige och vi har mycket få regler som särbehandlar utländska tjänsteutövare. Vi har till exempel inte kvoter på hur stort utländskt
ägande får vara i olika sektorer. Vad gäller tjänster väljer varje land om det ska göra så
kallade ”åtaganden” om tillträde till sin marknad. Det innebär i korthet att landet därmed lovar att inte diskriminera mellan inhemska och utländska leverantörer. Det finns
ingen gemensam EU-definition på offentliga tjänster, utan det varierar från land till land.
Sverige har gjort flera åtaganden, men vi har inte gjort åtaganden om:
–– offentligt finansierad hälso- och sjukvård
–– offentligt finansierad utbildning och utbildning erkänd av det allmänna
–– distribution av vatten
–– film, TV och andra audiovisuella tjänster
Däremot har Sverige gjort åtaganden, det vill säga öppnat upp marknaden och garanterat icke-diskriminering mellan svenska och utländska företag, för elförsörjning, transporter, post och renhållning.
Inget frihandelsavtal tvingar stater att privatisera eller avreglera offentliga tjänster.
Den avgörande frågan är vad enskilda regeringar gör för åtaganden (det vill säga marknadstillträde inklusive icke-diskriminering) när avtal förhandlas och vad som sedan blir
gällande när avtalet är klart.
Vissa delar i ett tjänstehandelsavtal (som TTIP och TISA) innehåller klausuler som
säger att förändringar i avtalet bara går att göra i en riktning. Om ett land har erbjudit
marknadstillträde och/eller lovat att inte ha olika regler för nationella och utländska företag, är det inte tillåtet att ändra dessa regler efter att avtalet har trätt i kraft. Om värdlandet, exempelvis Sverige, vill ändra regler och/eller begränsa tillträde för till exempel
amerikanska företag, kan USA införa motsvarande förändringar för svenska företag.
LOs styrelse menar att dessa klausuler är djupt problematiska och anser att lagstiftare nationellt och på EU-nivå inte får frånhändas rätten att fatta andra politiska beslut
än sådana som går i liberaliserande riktning.
Sverige har en – i internationell bemärkelse – mycket avreglerad offentlig sektor.
Det beror i huvudsak på svenska beslut de senaste decennierna och har bara en mycket
liten del att göra med våra internationella åtaganden, som medlemskap i EU. Offentliga
tjänster levereras nu av en mängd olika aktörer: vinstdrivande företag, icke- vinstdrivande företag eller organisationer, kooperativ eller statlig/kommunal drift. Men den
svenska modellen på arbetsmarknaden innebär att villkor regleras i kollektivavtal som
gäller oavsett vilken aktör som utför en offentlig tjänst. Så är det inte i flera andra länder. Det leder till en oro bland många fackliga organisationer som är starkt kritiska till
att handels- och investeringsavtal ska omfatta offentliga tjänster överhuvudtaget. Det
finns också en svensk och internationell kritik mot en för marknadsanpassad offentlig
sektor, inte minst när det gäller välfärdstjänster.
LOs styrelse menar att denna oro behöver tas på allvar och detta sannolikt löses
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säkrast genom att handels- och investeringsavtal inte omfattar offentliga tjänster eller
att de klausuler som beskrivs ovan inte får användas när det gäller offentliga tjänster.
Det nationella politiska manöverutrymmet nu och i framtiden behöver göras tydligt.
Definitionen av offentliga tjänster skiljer sig dock åt från land till land, vilket kan leda
till problematiska avgränsningar. I EU-sammanhang diskuteras uteslutning av ”tjänster
av allmänt intresse” samt ”tjänster av allmänt ekonomiskt intresse”. Det kan till exempel röra sig om utbildning, vård och omsorg, men också vatten, avfallshantering och
kollektivtrafik.
Slutligen vill LOs styrelse framhålla att frågan om investerarskydd och tvistelösningsmekanism mellan stat och investerare också spelar roll för frågan om reglering
av offentliga tjänster. TISA-avtalet innehåller ingen så kallad ISDS-mekanism. Där ska
eventuella tvister lösas mellan stater. Men investerarskydd och tvistelösningsmekanism mellan stat och investerare finns i det färdigförhandlade förslaget till avtal mellan
EU och Kanada (CETA) och inom ramen för förhandlingar om ett avtal mellan EU och USA
(TTIP). Därför anser LOs styrelse att ISDS måste reformeras i CETA, liknande de reformer som EU-kommissionen har föreslagit i TTIP (se vidare i motionsutlåtande 15.1–15.3).
LO har – delvis i samarbete med övriga fackliga organisationer i Norden – aktivt påverkat kommissionen och Europaparlamentet att ISDS måste reformeras i TTIP och att
detta även måste gälla CETA, trots att det är färdigförhandlat.
Nu har EU och Kanada enats om att tvistelösningsmekanismen mellan stat och investerare i CETA kommer att vara samma regler som EU-kommissionen har föreslagit ska
gälla i TTIP, det vill säga Investment Court System (ICS). LOs styrelse välkomnar dessa
förändringar, då det annars hade riskerat att skapas två parallella system som underminerar de positiva förändringar som gjorts i TTIP-förhandlingarna. LOs styrelse menar att
rättssäker, öppen och demokratiskt förankrad tvistelösningsmekanism mellan stat och
investerare måste gälla i såväl CETA, TTIP som andra handels- och investeringsavtal.
Motionären berör också den aspekt av frihandelsförhandlingar som blir allt viktigare, nämligen samarbete om regler. LOs styrelse menar att regelsamarbete mellan
USA och EU sannolikt leder till effektiviseringar och är en del i att hitta synergieffekter
med TTIP. Det pågående samtalet om regelsamarbete är för närvarande begränsat till
ett fåtal områden av teknisk karaktär och handlar i första hand om informationsutbyte.
LOs styrelse menar dock att regelsamarbete måste utformas så att det inte blir regelförsämring när det gäller till exempel arbetsvillkor eller miljöhänsyn. Partsrelationer på
nationell nivå och social dialog på EU-nivå måste självfallet respekteras. EUs reguljära
regelförenklingsagenda (”Better Regulation”) inger oro på den punkten. Så frågan om
regelsamarbete är större än enskilda handels- och investeringsavtal. LO bevakar denna
fråga även inom ramen för det fortlöpande EU-arbetet.
Avslutningsvis vill LOs styrelse poängtera att frågan om det politiska manöverutrymmet kommer att bevakas noga, i det fortsatta analys- och policyarbete som kommer
att ske i nära samarbete med förbunden. Det behövs även samarbete och informationsutbyte med andra aktörer. Den offentliga debatten om handels- och investeringsavtal,
inte minst när det gäller offentliga tjänster, måste präglas av öppenhet, lättillgänglig
information och förståelse för vikten av demokratisk förankring.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 15.4 andra–fjärde att-satserna samt
att anse motion 15.4 första att-satsen besvarad.
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15.5
Fairtrade
Kommunalarbetareförbundet avd Stockholms län
Fairtrade-märkning är en möjlighet för oss konsumenter att säkerställa att
den vara vi köper är producerad under schysta arbetsförhållanden. För att
en produkt ska Fairtrade-märkas krävs att de arbetare som producerat varan
inte blivit exploaterade, att vinsten som varan genererar investeras lokalt
där varan är tillverkad och att de rådande arbetsvillkoren är en konkret del
av priset på varan. Fairtrade är internationell solidaritet i praktiken.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO inför en allmän policy att Fairtrade-märkta varor ska prioriteras samt
att LOs medlemsorganisationer verkar för att kommuner, landsting och
näringslivet premierar Fairtrade-märkta varor vid egen konsumtion och
upphandling.

Utlåtande motion 15.5
15.5
att LO inför en allmän policy att Fairtrade-märkta varor ska prioriteras samt
att LOs medlemsorganisationer verkar för att kommuner, landsting och näringslivet
premierar Fairtrade-märkta varor vid egen konsumtion och upphandling.
I motion 15.5 skriver motionären att ”Fairtrade är internationell solidaritet i praktiken”.
LOs styrelse delar helt motionärens syn. LO arbetar för rätten till förbättrade löner och
arbetsvillkor över hela världen. En del av det internationella solidaritetsarbetet är just
samarbetet med Fairtrade.
När vi väljer Fairtrade-märkta produkter skapas förutsättningar för odlare och
anställda att själva skapa förbättrade arbets- och levnadsvillkor för sig själva och för
sitt lokalsamhälle. Genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger
produktionskostnader tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger Fairtrade trygghet för alla de som inte har så stora marginaler att leva på.
Den oberoende produktmärkningen omfattar 1,3 miljoner odlare och anställda i
70 länder. Om man också räknar med familjerna, är antalet människor som berörs av
Fairtrade fler än 5 miljoner. De mest kända produkterna är bananer, rosor och kaffe,
men i Sverige finns över 1 600 olika produkter som är Fairtrade-märkta.
Fackföreningsrörelsen bidrog år 2001 till att starta dåvarande Rättvisemärkt i
Sverige. Sedan 2003 äger LO och Svenska kyrkan de bolag som innehar varumärket
Fairtrade som ger licenser till svenska företag. LO är vidare en av de drygt 50 svenska
medlemsorganisationerna i Föreningen Fairtrade. Föreningen finansieras delvis av
Sida-anslag som förmedlas av Union to Union (LO, TCO och Sacos organ för utvecklingssamarbete).
En viktig del av Fairtrades kriterier är att stödja fackliga rättigheter och lokal
demokratiutveckling. Fairtrade-certifierade producenter är antingen odlare som organiserar sig i kooperativ eller anställda på plantage. På dessa har alla anställda rätt
att ansluta sig till fackföreningar och facket har rätt att verka fritt på arbetsplatserna.
Arbetsgivarna ska också ha regelbundna möten med fackets representanter.
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Arbetet med Fairtrade ersätter inte arbetet för kollektivavtal och ökade fackliga
rättigheter. Fackligt engagemang och Fairtrade stärker varandra och är två vägar mot
samma mål. I januari 2015 stod LO värd för en stor internationell konferens där fackligt
aktiva och personer inom Fairtrade i olika delar av världen träffades för att diskutera
bättre samarbetsformer, lokalt, nationellt och internationellt.
Fairtrade International har en rådgivande kommitté för arbetstagares rättigheter,
där det globala facket för lantarbetare och livsmedelsarbetare finns representerat.
Facket är pådrivande i arbetet att förverkliga den antagna internationella strategin för
anställdas rättigheter och deltar aktivt i processen för att nå levnadslöner på plantage. LOs före detta ordförande Wanja Lundby-Wedin sitter för närvarande i Fairtrade
Internationals styrelse.
LOs engagemang för Fairtrade ger också en möjlighet att rättvisa i andra länder kan
kopplas till frågan om rättvisa här i Sverige. För LOs styrelse handlar rättvisa på den
svenska arbetsmarknaden om schysta arbetsvillkor genom kollektivavtal. Det är därför
naturligt att det finns särskilda förväntningar på de företag och organisationer som
är engagerade i Fairtrade och/eller marknadsför sådana produkter, att de ska ta sitt
ansvar även i Sverige. Här kan LOs och förbundens aktiviteter öka, för att förmå dessa
företag och organisationer att förstå det fackliga perspektivet. Det är dock fackets
uppgift att sluta kollektivavtal, så att bristen på kollektivavtal i Sverige inte går ut över
odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.
Det gäller att använda metoder som bidrar till att vårt fackliga arbetssätt kan förstärkas av det intresse och engagemang som finns för Fairtrade. På samma sätt kan LO och
förbunden ta aktiv ställning vid inköp och upphandling av produkter som är Fairtrademärkta. LO gör det redan till stor del när det till exempel gäller frukt, rosor, presenter,
textilier och så vidare. Detta arbete kan dock utvecklas och systematiseras.
LOs styrelse delar i grunden uppfattningen att LO och förbunden bör verka för att
kommuner, landsting och näringslivet premierar Fairtrade-märkta varor vid egen konsumtion och upphandling. Däremot anser styrelsen att det är upp till varje medlemsförbund att fatta beslut om hur och i vilken omfattning sådant påverkansarbete ska drivas.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 15.5 första att-satsen samt
att anse motion 15.5 andra att-satsen besvarad.
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15.6
Etablering av ett Svenskt initiativ för etisk handel
Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Målareförbundet och Seko
För närvarande finns det initiativ för etisk handel i Danmark, Storbritannien och Norge. I dag finns inget gemensamt initiativ i Sverige, men det
finns ett stort antal aktörer där bland annat LO och förbunden finns inom
olika initiativ. Syftet med ett initiativ för etisk handel är att främja etisk
handel brett mellan fackföreningsrörelsen, företag och arbetsgivarorganisationer, investerare, civilsamhället och offentlig sektor. Syftet är att främja
ansvarstagande i leverantörskedjor och att internationell handel bidrar till
att värna fackliga och andra mänskliga rättigheter, att bidra till hållbar utveckling samt sund miljöstyrning.
Ett etiskt initiativ skulle kunna stödja medlemsorganisationer genom
utbildning och utgöra ett forum för samverkan mellan olika ”stakeholders”
från olika sektorer av samhället. Ett etiskt initiativ har också som syfte att
inhämta en årlig rapportering från medlemsorganisationerna kring deras
arbete med etisk handel. Detta kan sedan följas upp med en individuellt
anpassad handlingsplan för varje medlemsorganisation.
Det behövs ett initiativ för etisk handel i Sverige eftersom det i dagsläget
inte finns någon struktur eller organisation som arbetar med dessa frågor
utifrån ett brett medlemskap av ”stakeholders” från olika sektorer i samhället. Genom ökad samverkan kring etisk handel kan synergieffekter skapas.
Genom att samla ”stakeholders” med olika internationella kontaktnät och
erfarenheter, kan man stärka deras arbete med etisk handel och underlätta
för verksamhet i komplicerade miljöer. Eftersom Initiativ för etisk handel
också genomför externa utvärderingar av medlemsorganisationernas verksamhet, kan ett initiativ bidra till ökad kvalitet och legitimitet i hållbarhetsredovisning.
För närvarande finns det initiativ för etisk handel i Danmark, Storbritannien och Norge. Det norska initiativet http://www.etiskhandel.no/ lanserades år 2000 av Norwegian Church Aid, Handels- og servicenæringens
hovedorganisasjon (HSH – i dag Virke), LO Norge och Coop Norge. I dagsläget har det norska initiativet för etisk handel samlat mer än 100 medlemsorganisationer. Initiativet har etablerat sig som en stark aktör och lyckats
främja etisk handel både i Norge och internationellt. Initiativens största
tillgång är det breda medlemskapet som möjliggör multilateral samverkan.
Det finns goda utsikter för att ett svenskt etiskt initiativ kan dra nytta
av och bidra till ökad nordisk samverkan, vad gäller etisk handel. År 2012
lanserade det Nordiska ministerrådet den första nordiska strategin för CSR.
Som en del i genomförandet av denna strategi har ministerrådet finansierat
ett projekt som drivs av det norska och det danska initiativen för etisk handel. Projektets syfte är att skapa ett ramverk för etisk handel i Norden för
att dela kunskap och information mellan etiska initiativ och samverka kring
arbetet med att stärka nordiska företags kompetens inom etisk handel. Ett
svenskt etiskt initiativ skulle ha tillgång till en redan etablerad plattform
och vara en viktig komponent i en redan existerande samverkan i Norden.
Det finns i dagsläget ett antal organisationer som arbetar med etisk handel i Sverige. Här finns bland annat BSCI (Business Social Compliance Ini-
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tiative), FWF (Fair Wear Foundation), Travelife, ICTI (International Council
of Toy Industries), EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition), GeSI
(Global e-Sustainability Initiative). De här initiativen är inriktade på företag och ofta också på enskilda branscher. I dag saknas en organisation som
kan ta ett samlat grepp kring dessa frågor, oavsett sektor eller bransch, och
i dag saknar dessa initiativ deltagande från fackföreningsrörelsen. Därigenom riskeras att initiativen utvecklar egna policys, istället för att utgå från
ILO och den befintliga Decent Work agendan.
Genom att skapa en struktur för multilateral samverkan mellan alla relevanta ”stakeholders” i det svenska samhället, kan ett etiskt initiativ skapa
synergieffekter och stärka Sveriges arbete med etisk handel. I många komplicerade länder som till exempel Myanmar, Etiopien, Qatar eller DRC har
svenska aktörer från skilda sektorer en ökande närvaro. Genom att skapa ett formaliserat sammanhang, där dessa ”stakeholders” kan mötas, kan
etiskt initiativ bidra till att stärka befintliga universella ramverk såsom ILO
– Decent Work Agenda, OECDs riktlinjer för multinationella företag samt
stötta aktörer i de ofta svåra avvägningar som måste göras vid verksamhet
i komplicerade miljöer.
Ett svenskt etiskt initiativ bör bestå av medlemsorganisationer och aktörer som har en vilja att förbättras på området mänskliga rättigheter och
hållbarhet.
Ett svenskt etiskt initiativ bör ha som utvecklingsmål att samla svenska
aktörer från civilsamhället, fackföreningsrörelsen, företag och arbetsgivarorganisationer, finansbranschen samt offentlig sektor för att samverka och
utveckla ett gemensamt arbete för etisk handel.
Vi anser att det finns ett behov av ett svenskt etiskt initiativ.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO utreder möjligheten att starta ett svenskt etiskt initiativ så snart som
möjligt tillsammans med LO-förbunden. I detta ligger att identifiera
viktiga aktörer för ett framtida etiskt initiativ i Sverige samt
att TCO och Saco bjuds in i arbetet tillsammans med den fackliga ramorganisationen Union to Union att utreda och eventuellt etablera ett etiskt
initiativ i Sverige.
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Utlåtande motion 15.6
15.6
att LO utreder möjligheten att starta ett svenskt etiskt initiativ så snart som möjligt
tillsammans med LO-förbunden. I detta ligger att identifiera viktiga aktörer för ett
framtida etiskt initiativ i Sverige samt
att TCO och Saco bjuds in i arbetet tillsammans med den fackliga ramorganisationen
Union to Union att utreda och eventuellt etablera ett etiskt initiativ i Sverige.
Motion 15.6 tar upp frågan om ett svenskt initiativ för etisk handel. Diskussionen om
olika aktörers ansvar för etisk handel och mänskliga rättigheter i arbetslivet har förändrats under det senaste decenniet. Det har blivit tydligare att stater, företag, lokala och
regionala myndigheter, konsumenter, investerare, alla har ett ansvar för att mänskliga
rättigheter respekteras.
De senaste decenniernas förändrade produktionsmönster inom företagen påverkar
också vårt fackliga arbete. Så länge det handlar om anställda och arbetsgivare har
vi traditionella verktyg med utbildning, förhandling och kollektivavtal. När det gäller
företagens hela produktionskedja är utmaningarna större och svårare. Ett utökat resonemang om detta finns också i motionsutlåtandet till motion 15.7 om en facklig strategi
för de globala värdekedjorna.
Motionen beskriver utvecklingen i Norge, Danmark och Storbritannien och menar
att initiativen i dessa länder visat sig vara en effektiv modell för att främja etisk handel.
Modellen bygger på samverkan mellan civilsamhället, fackföreningsrörelsen, arbetsgivarorganisationer och företag samt offentlig sektor.
Frågan om ett motsvarande svenskt initiativ/plattform för etisk handel är inte ny. Det
har diskuterats under årens lopp och olika projekt har utvecklats med bäring på dessa
frågor. Då har det främst varit inriktningar på olika sektorer, såsom textilindustrin
(Rena Kläder) och turistnäringen (Schyst resande). Den interna LO-fackliga processen har främst innefattat diskussioner inom ramen för LOs Internationella kommitté.
Samtal och erfarenhetsutbyte har också skett tillsammans med andra aktörer under
värdskapet av LO-TCO Biståndsnämnd (numera Union to Union).
LOs eget arbete kopplat till företag och mänskliga rättigheter har under de senaste åren
bland annat inneburit att i samverkan med förbunden ta fram en modell för internationella
ramavtal för mänskliga rättigheter och villkor i arbetslivet. LO har vidare arbetat med OECDs
riktlinjer för multinationella företag och FNs ramverk för företag och mänskliga rättigheter.
Inom ramen för arbetet Rena spel arbetar nu LO, tillsammans med flera medlemsförbund, med frågan om MR och idrottsevenemang. Delar av det arbetet riktas mot företag
och sponsorer inom byggsektorn, turistsektorn och textilsektorn. Andra exempel är
LOs medlemskap i Föreningen Fairtrade och ägarskap av varumärket Fairtrade i Sverige.
Utöver detta arbetar LO med frågan om mänskliga rättigheter och etisk handel i investeringskedjan inom ramen för Committee on Workers’ Capital.
LOs styrelses hållning har hittills varit att en samverkan med näringslivet i frågor
som rör mänskliga rättigheter kopplat till etisk handel har större möjlighet att nå
framgång med enskilda företag, då partsorganisationen Svenskt Näringsliv visat ringa
intresse i frågan. Slutsatsen har då varit att samverkan i första hand behöver utgå från
förbunden. Därmed inte sagt att LO inte har en roll att spela i processen.
Motion 15.6 beskriver hur bland annat företag numera arbetar med etisk handel eller
ansvarsfullt företagande. LOs styrelse konstaterar att det numera kring företagen finns en
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stor industri med revisionsbyråer och konsulter som arbetar med kunskapsuppbyggnad,
kontroll och uppföljning. Det finns ofta en uttalad vilja att hitta former för att förbättra
arbetsvillkor inom företagskedjan. Men synsättet och arbetet har avgörande brister. Detta
arbetssätt utgår ifrån att någon utifrån ska företräda arbetarnas intressen i andra delar av
världen. Vårt eget fackliga arbetssätt handlar om hur vi stärker arbetare inom företagen
och företagskedjan för att de själva kan höja sina röster och påverka sina arbetsvillkor.
Under de senaste 10–15 åren har olika former av företagsdrivna forum för företagens
sociala ansvar växt. Där är ofta det fackliga inflytandet mycket litet. Ambitionen med en
svensk plattform/initiativ för etisk handel skulle i så fall vara att det fackliga perspektivet är en naturlig utgångspunkt och att det fackliga inflytandet då är större än i de helt
företagsägda initiativen/forumen.
Utöver företagens egna forum och organisationer finns det också olika intresseorganisationer som arbetar med frågan om etisk handel och mänskliga rättigheter. I Sverige
finns till exempel Swedwatch och FairAction (tidigare Fair Trade Center). Internationellt
finns till exempel Clean Cloth Campaign och SOMO (baserad i Holland), som arbetar
med utredning och opinionsbildning om multinationella företag. Inom OECD finns OECD
Watch som är ett nätverk av civilsamhällesorganisationer.
Utgångspunkten för facket och civila samhällets organisationer (CSO) inom
MR-området är i grunden densamma: att förbättra mänskliga rättigheter och villkor i
arbetslivet. Enskilda intresseorganisationer har ofta stor kunskap och har, liksom fackföreningsrörelsen, brett kontaktnät. Men det finns avgörande skillnader. Facket företräder arbetstagarna och har ansvar för dialog och förhandlingar med företag. Fokus
är långsiktiga förbättringar genom förtroendefulla kontakter med företag. En offentlig
diskussion ses som en sista utväg bland fackliga företrädare.
Andra organisationer arbetar annorlunda. De finns utanför företagen och har ett
mer publikt arbetssätt genom media, rapporter och kampanjer. Ofta med djup kunskap
och många gånger i kontakt med organisationer i länder de berör. Det finns dock vissa
exempel på när dessa perspektiv kommer direkt i konflikt med varandra.
Samtidigt har fackföreningsrörelsen en lång tradition att arbeta tillsammans med
civila samhällets organisationer både i Sverige och internationellt. Det växande intresset för konsumentmakt är också en viktig kraft för att förbättra arbetsvillkor och opinionsbilda om mänskliga rättigheter i arbetslivet.
Det är viktigt att facket deltar aktivt i diskussionen om etisk handel och alla aktörers
ansvar för mänskliga rättigheter och blir ledande i denna process. Annars riskerar frågan om mänskliga rättigheter och etisk handel bli en fråga som andra aktörer allt mer
tar över. Med det fackliga perspektivet som kompass och med insikt om att vi inte besitter all kunskap och alla lösningar själva kan vi komma långt tillsammans med andra.
Ett svenskt initiativ/plattform för etisk handel bör erbjuda en plattform för erfarenhetsutbyte och informationsspridning om vår syn på Decent Work, men också ta sin
utgångspunkt i det fackliga arbetet för företagens värdekedjor samt knyta an till regeringens pågående arbete kring konceptet Global Deal.
LOs styrelse vill dock avslutningsvis poängtera att ett sådant initiativ kräver såväl
ekonomiska som personella resurser redan i ett inledande skede och det är viktigt att
alla aktörer som visar intresse i frågan också kan bidra med dessa resurser.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 15.6.
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15.7
En facklig strategi för de globala värdekedjorna
Handelsanställdas förbund
Vårt arbetsliv påverkas i dag av en allt mer globaliserad arbetsmarknad och
ekonomi. Företagens globala värdekedjor – där en vara under sin tillverkning och sin väg till försäljning rör sig över hela jordklotet – och en omvärld
präglad av hög arbetslöshet och fri rörlighet av i första hand varor och kapital
skapar klyftor och orättvisor i våra samhällen som missgynnar arbetstagarna.
Parallellt med denna globaliserade handel och produktion har de fackliga organisationerna under de senaste decennierna haft en vikande organisationsgrad. Det har inneburit en försvagad förhandlingsposition, vilket
i många delar av världen lett till en minskad löneandel och i vissa fall rent
av sänkta löner. Detta har skett samtidigt som kapitalet kraftigt gynnats av
de liberaliseringar som genomförts. Nya fackliga strategier behövs för att
återta mark och stärka arbetstagarnas intressen globalt.
De multinationella företagen som verkar på den globala marknaden är
trendsättande och har stor påverkan på utvecklingen i samhällen världen
över. Vi vet att vi kan få en stor spridningseffekt på fackliga framgångar
genom att rikta våra globala fackliga insatser mot just dessa multinationella
och stora företag. Samtidigt innebär den alltmer fragmentiserade produktionen att det är svårare att både bevaka och säkerställa fackliga och mänskliga
rättigheter. Det är svårt att veta var produkterna tillverkas och var råvarorna
och/eller delarna till den färdiga produkten kommer från. Hur och var företagen betalar skatt är också av avgörande betydelse.
Vi behöver mer kunskap, gemensamma underlag och gemensamma strategier för att bättre kunna påverka de globala värdekedjorna politiskt. Vi
behöver också ha en gemensam utgångspunkt i det företagsnära fackliga
arbetet. Olika förbund måste kunna göra insatser som kompletterar och
förstärker varandra givet att handeln och produktionen utförs i allt fler arbetsmoment – i olika delar av världen. Mot de globala värdekedjorna måste
globala kedjor av facklig solidaritet svara.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tar fram ett underlag som bildar grund för en gemensam facklig strategi för hållbar produktion och rättvis fördelning av vinster i de globala
värdekedjorna,
att LO ser över nya möjligheter till ett mer samordnat fackligt arbete för att
öka kunskapen om de globala värdekedjorna och därigenom möjliggöra
en bättre bevakning av fackliga rättigheter i svenska multinationella
företag samt
att LO genom ETUC och ITUC verkar för en samordning av de globala
fackens agerande kring multinationella företags globala värdekedjor.
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Utlåtande motionerna 15.7 samt 14.62 sjätte att-satsen
15.7
att LO tar fram ett underlag som bildar grund för en gemensam facklig strategi för
hållbar produktion och rättvis fördelning av vinster i de globala värdekedjorna,
att LO ser över nya möjligheter till ett mer samordnat fackligt arbete för att öka kunskapen om de globala värdekedjorna och därigenom möjliggöra en bättre bevakning av fackliga rättigheter i svenska multinationella företag samt
att LO genom ETUC och ITUC verkar för en samordning av de globala fackens agerande
kring multinationella företags globala värdekedjor.
14.62 sjätte att-satsen
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att Sverige ratificerar ILO-konvention 94.
Globala värdekedjor utgör just nu en av de största utmaningarna för den nationella och
globala fackföreningsrörelsen. Den ekonomiska globaliseringen är ingen nyhet, den
har pågått sedan 1980-talet med ett eskalerande tempo fram till i dag. När 1 136 människor förlorade livet i april 2013 i textilfabriken i Rana Plaza, Bangladesh, medvetandegjordes den breda allmänheten av det höga pris den lokala arbetskraften får betala för
den ständiga jakten på lägre produktionskostnader.
Varornas produktionsprocesser globaliseras genom att produktionen fragmenteras
och förläggs där kostnaden är som lägst och därigenom maximeras vinsterna för producenterna. Utmärkande för produktionssystemen är att de främst förläggs i områden
där den fackliga organisationsgraden är obefintlig eller mycket låg och arbetsvillkoren
är långt under vad som är standard i industrialiserade länder.
Internationella arbetsorganisationen (ILO) beräknar att en av fem arbetare i världen
arbetar inom de globala värdekedjorna. Det är svårt att uppskatta hur många människor som direkt eller indirekt arbetar i dessa värdekedjor, men konsensus råder om
ett ständigt ökande antal. Enligt OECD/WTO passerar cirka 60–80 procent av världens
handel genom en mängd olika produktionskedjor.
Bristen på fackligt inflytande och grundläggande rättigheter för arbetarna inom produktionskedjorna har varit väl känt under lång tid.
Mot denna bakgrund anser styrelsen att motionens intention är mycket viktig. LOs
medlemsförbund genomför strategiskt arbete inom sina branscher för att på olika sätt
stärka arbetstagarnas rättigheter i internationella företag anknutna till de branscher
förbunden representerar. Motionens syfte är att ge LO i uppdrag att arbeta fram en
gemensam strategi samt att samordna LOs medlemsförbund. Därigenom uppnås effektivare möjligheter att verka för arbetstagarnas rättigheter i multinationella företag och i
de globala värdekedjorna.
En grundläggande uppgift för LO är att i olika politiska frågor samordna förbunden
för att ge förutsättningar för mer effektiva påverkansmöjligheter. Därför anser styrelsen att motionens förslag kommer att inte bara ge rätt förutsättningar för att stärka LO
och dess medlemsförbunds röst gentemot ETUC och ITUC men även att öka LOs röst
gentemot arbetsgivare och andra relevanta beslutsorgan.
För att villkoren på arbetsmarknaden ska kunna upprätthållas krävs att villkor om
svenska kollektivavtal kan ställas. ILOs konvention nr 94 om arbetsklausuler vid offentlig upphandling skapar förutsättningar för att upprätta goda arbetsvillkor och motverka
lönedumpning. LO har vid flertalet tillfällen uppmanat regeringen att ratificera konven-
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tion nr 94. Främst har ansvarig regering framfört att konvention 94 kan stå i strid med
EUs direktiv om offentlig upphandling och därför underlåtit ratificering.
LO har avvisat denna invändning och framfört att redan nu har nio EU-länder förbundit sig till konventionen, däribland Danmark och Finland.
LO bidrog även aktivt till att den socialdemokratiska partikongressen redan 2005
beslutade om att Sverige ska ratificera ILO-konvention nr 94.
Vidare kan anföras att Riksdagen oktober 2015 ställde sig bakom att ratificera ILOs
konvention 94 och har tillkännagett detta för regeringen.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 15.7 och 14.62 sjätte att-satsen.

346 |

KONGRESSPROTOKOLL – LOs 28e ORDINARIE KONGRESS

15.8
Genomför vallöftet om socialt protokoll i EU
Industrifacket Metall avd 15 Stockholms län
Vid Socialdemokraternas partikongress 2009 bifölls enhälligt motionen från
en medlem i IF Metallsossen Stockholm och Sollentuna Arbetarekommun
om att Sverige måste kräva införande av ett socialt protokoll enligt Europafackets modell.
LO knöt an till partiets beslut och enades med partiet om det gemensamma vallöftet i EU-parlamentsvalet: Inför ett socialt protokoll i EU till
skydd för fackliga och mänskliga rättigheter!
Vallöftet kan ju inte verkställas genom beslut i EU-parlamentet utan
måste bli ett krav från Sverige och andra medlemsländer. Om det ska genomföras måste det bli i samband med de fördragsändringar som EU måste
göra framöver.
Det kan bli svårt för Sverige att förmå vartenda annat EU-land att acceptera det sociala protokollet. Sverige måste ställa kravet/ultimatumet om
ett socialt protokoll men en acceptabel – och kanske bättre – utgång är ett
undantag för den svenska arbetsrätten från EUs regler. Då skulle Sveriges
fortsatta medlemskap i Europeiska Unionen vara mindre disharmoniskt
jämfört med nu.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att fackföreningsrörelsen och
Socialdemokraterna ska verka för ett införande av ett socialt protokoll
i EU till skydd för fackliga och mänskliga rättigheter.
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Utlåtande motion 15.8
15.8
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att fackföreningsrörelsen och
Socialdemokraterna ska verka för ett införande av ett socialt protokoll i EU till
skydd för fackliga och mänskliga rättigheter.
LOs styrelse välkomnar motion 15.8 då den behandlar en fråga av stor vikt för LO och
svensk fackföreningsrörelse. I motionen lyfts kravet på att ett socialt protokoll ska
fogas till EUs fördrag till skydd för fackliga och mänskliga rättigheter.
LO har sedan 2008 drivit kravet på ett socialt protokoll som slår fast att grundläggande mänskliga och fackliga rättigheter inte är underordnade de ekonomiska friheterna på den inre marknaden. I händelse av konflikt ska de förstnämnda ha företräde.
LOs kongress 2012 beslutade att ”kräva att det till EUs fördrag fogas ett socialt
protokoll. Grundläggande fackliga fri- och rättigheter ska inte underordnas EUs ekonomiska friheter. Vid konflikt ska de fackliga fri- och rättigheterna ha företräde. Kan
ett socialt protokoll inte förverkligas kommer det att bli nödvändigt för LO att kräva ett
rättsligt bindande undantag för den svenska kollektivavtalsmodellen.”
Precis som motionären skriver, kan LOs krav på ett socialt protokoll enbart förverkligas om Sverige och andra medlemsstater ställer detta som ett tydligt krav i samband
med en kommande ändring av EUs fördrag.
Sedan kongressen har LO därför arbetat aktivt för att skapa ett så stort politiskt stöd
som möjligt för vårt krav på ett socialt protokoll.
Direkt efter kongressen 2012 tillsattes en arbetsgrupp med representanter från LO
och Socialdemokraterna för att ta fram en gemensam strategi för förverkligandet av
vårt krav på ett socialt protokoll.
I november 2013 enades LO och Socialdemokraterna om ett gemensamt förhållningssätt inför kommande ändringar av EUs grundlag, fördraget.
I korthet innebär det att vid en större ändring av fördraget, genom det ordinarie ändringsförfarandet, ska kravet på ett socialt protokoll vara absolut och ett villkor för att
Socialdemokraterna ska medverka till att ratificera en fördragsändring i riksdagen. Vid
mindre, mycket begränsade ändringar av fördraget, ska det bedömas från fall till fall
huruvida ratificeringen ska villkoras med inkluderandet av ett socialt protokoll.
I regeringsförklaringen 2014 slog regeringen fast att ”lika lön för lika arbete enligt
lagar och avtal i arbetslandet är en princip som ska gälla i hela Europa. Regeringen
kommer att påbörja ett arbete för att åstadkomma en ändring av EUs fördrag som slår
fast att den fria rörligheten för företag inte kan användas för att kringgå nationella
lagar och kollektivavtal.”
Nästa steg i processen var att försöka bredda arbetet och söka stöd från politiska
partier i andra medlemsstater. LO tog därför tillsammans med Socialdemokraterna
initiativ till ett gemensamt arbete med de socialdemokratiska partierna i Tyskland och
Österrike och de fackliga centralorganisationerna DGB och ÖGB.
I september 2015 träffades ledarna för organisationerna i Wien för att anta en
gemensam överenskommelse. De sex organisationerna slår i överenskommelsen fast
att man gemensamt ska arbeta för att så snart som möjligt stärka fackliga rättigheter i
EUs fördrag. Detta ska ske genom att ett socialt protokoll fogas till fördraget. Huruvida
ett sådant protokoll inkluderas i en kommande ändring av fördraget ska också vara ett
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avgörande kriterium, när de partier som ingår i överenskommelsen beslutar om de ska
stödja ändringen i sina respektive nationella parlament.
Nästa steg i arbetet är att få fler politiska ledare att ansluta sig till överenskommelsen. Styrelsens ambition är att vi under det innevarande året kan offentliggöra att
politiska partier från en majoritet av EUs medlemsländer har anslutit sig till överenskommelsen. Detta skulle enligt LO-styrelsens uppfattning göra det omöjligt att bortse
från frågan vid kommande ändringar av fördraget.
LO har också varit drivande för att skapa en tydlig gemensam position inom ramen
för den Europeiska Fackliga Samorganisationen (EFS). Vid kongressen 2015 slog EFS
fast att vi inte kommer acceptera fler ändringar av EUs fördrag utan ett socialt protokoll
som stärker fackliga rättigheter.
Styrelsen är medveten om att detta inte innebär att arbetet är klart. LO måste som
motionären skriver bedriva ett aktivt påverkansarbete tills vårt krav är förverkligat.
Det är omöjligt att säkert säga när nästa ändring av EUs fördrag kommer att ske.
En bedömning utifrån den information som finns tillgänglig i dag, är att nästa ändring
av fördraget troligen kommer ske för att möjliggöra en fördjupning av eurosamarbetet. Ordförandena för Europeiska rådet, EU-kommissionen, Europaparlamentet,
Eurogruppen och Europeiska Centralbanken presenterade i juni 2015 en gemensam
rapport om eurozonens framtid där man föreslår ändringar av fördraget under perioden
2017–2025. En sådan ändring kommer LOs styrelse inte att acceptera utan ett socialt
protokoll. Med detta tydligt fastslaget och med stöd i de överenskommelser vi slutit
med Socialdemokraterna i Sverige och internationellt, kommer LO att i enlighet med
motionens ansats fortsätta vårt påverkansarbete.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 15.8.
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15.9
Avskaffa Kombidirektivet
Transportarbetareförbundet
På våra kombiterminaler har vi i dag utländska aktörer som bedriver verksamhet i åratal utan någon som helst kontroll. De utländska chaufförerna
lever oftast i sina lastbilar på orten där respektive kombiterminal finns.
Man utför där körningar enligt Kombidirektivet (EC) 92/106, men nyttjas
oftast till andra inrikestransporter som inte faller under Kombidirektivet.
Detta leder till en snedvriden konkurrens från aktörer som utnyttjar och
bryter mot EUs regelverk, seriösa företag konkurreras ut och chaufförernas
villkor pressas till det yttersta.
Arbetsmiljöverket är kontrollerande myndighet när det gäller utstationerad arbetskraft. Endast en handfull utländska arbetsgivare inom transportsektorn har anmält att man har utstationerad arbetskraft i Sverige, detta
bevisar att mörkertalet är stort och mycket omfattande gällande utsänd
arbetskraft.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO med deras förbund kraftigt påverkar Sveriges regering och våra EU
parlamentariker att avskaffa (EC) 92/106 Kombidirektivet.
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Utlåtande motion 15.9
15.9
att LO med deras förbund kraftigt påverkar Sveriges regering och våra EU parlamentariker att avskaffa (EC) 92/106 Kombidirektivet.
LOs styrelse anser att syftet med kombidirektivet (EC) 92/106 är lovvärt. Ambitionen är
att främja intermodala transporter för att på det sättet öka andelen gods som transporteras med järnväg eller sjöfart istället för på Europas hårt trafikerade vägar. En intermodal transport betyder att en godsenhet transporteras genom utnyttjandet av flera olika
transportsätt. Att till exempel en container transporteras med järnväg genom Europa
för att sedan lastas om för vidare transport på väg.
Att en lag är teoretiskt riktig räcker dock inte, den måste även fungera i verkligheten.
Det är enligt styrelsen uppenbart att kombidirektivet, som det ser ut i dag, bidrar till
osund konkurrens och social dumpning på den europeiska arbetsmarknaden. Direktivet
bör därför, precis som motionären föreslår, avskaffas.
Kombidirektivet gör det möjligt för företag att permanent stationera trailerdragare
i Sverige för att utföra transporter från hamnar och kombiterminaler med löner och
arbetsvillkor i enlighet med chaufförens hemland. Detta är en oacceptabel situation. På
svensk arbetsmarknad ska det vara svenska löner och arbetsvillkor.
Då EU-kommissionen har aviserat ett lagstiftningspaket för vägtransporter som ska
se över reglerna som omgärdar både marknadstillträde och de sociala villkoren i branschen är detta en fråga som bör prioriteras under kongressperioden.
Det är självklart så att en speditör ska kunna genomföra en transport genom Europa
med en kombination av transportsätt. När omlastning sker vid en kombiterminal eller
hamn för vidare transport inom Sverige ska dock bilarna vara registrerade i Sverige och
svenska löner och arbetsvillkor i enlighet med kollektivavtal ska gälla. Detta förhindrar
inte seriösa företag från att bedriva verksamhet i Sverige. Tvärtom skulle det öka möjligheten att skapa ordning och reda på en del av arbetsmarknaden där seriösa företag i
dag konkurreras ut i en oroväckande takt.
LOs styrelse är medveten om att avskaffandet av kombidirektivet inte isolerat kommer att lösa de problem som finns på den europeiska marknaden för vägtransporter.
LO kommer att behöva arbeta nära tillsammans med berörda medlemsförbund och
europeiska fackliga organisationer för att säkerställa goda arbetsvillkor och konkurrensneutralitet.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 15.9.
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I debatten deltog
Lars Hildingsson, Byggnads
Lars Lindgren, Transport
Anders Hernborg, Livs
Moa Neuman, HRF
Elin Westerberg, Handels
Carina Lindberg, Seko
Marie Ende, Handels
Björn Petersson, Byggnads
Kevin Thompson, Kommunal
Tommy Jonsson, Transport
Anton Levein, Elektrikerförbundet
Rebecca Borck, Livs
Joakim Borg, Transport
Tina Dahlström, Kommunal
Patrik Strand, Kommunal
Marta Godoy Aguirre, Seko
Richard Mellberg, Byggnads
Hans-Olof Nilsson, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Anders Hernborg, Livs yrkande om bifall på styrelsens utlåtande på motion
15.1 med följande tilläggs-att-sats till första att-satsen i motionen: att LO
inte kan stå bakom ett frihandelsavtal TTIP med ett investeringsskydd
ISDS som hotar demokratin, mänskliga och fackliga rättigheter,
––Moa Neuman, HRF m.fl. yrkande om bifall på styrelsens utlåtande på motion 15.1 med följande tilläggs-att-sats: att LO verkar för att avtalet TTIP
som eventuellt kommer till stånd ska innehålla garantier för mänskligaoch fackliga fri- och rättigheter,
––Lars Lindgren, Transport m.fl. yrkande om bifall på styrelsens utlåtande
på motion 15.1,
–– Styrelsens yrkande om bifall på tilläggs-att-satserna på motion 15.1,
––Björn Petersson, Byggnads m.fl. yrkande om bifall på motion 15.2–15.3,
––Carina Lindberg, Seko m.fl. yrkande om bifall på motion 15.3,
––Lars Lindgren, Transport yrkande om bifall till styrelsens utlåtande på
motion 15.4,
––Tina Dahlström, Kommunal yrkande om bifall till styrelsens utlåtande
på motion 15.5,
––Lars Hildingsson, Byggnads m.fl. yrkande om bifall på styrelsens utlåtande
på motion 15.6,
––Joakim Borg, Transport yrkande om bifall på styrelsens utlåtande på motion 15.7,
––Lars Lindgren, Transport yrkande om bifall på styrelsens utlåtande på
motion 15.7 tredje att-satsen med följande tilläggs-att-sats: att ge ETUC
och ITUC i uppdrag att driva frågan om att minst 50 procent av de multinationella företagens vinter investeras i de länder där produktionen sker,
–– Styrelsens yrkande om bifall på tilläggs-att-satsen på motion 15.7,

352 |

KONGRESSPROTOKOLL – LOs 28e ORDINARIE KONGRESS

––Tommy Jonsson, Transport yrkande om bifall till styrelsens utlåtande på
motion 15.9,
––Kevin Thompson, Kommunal m.fl. yrkande på att ge redaktionsutskottet
i uppdrag att markera vår syn på TTIP och CETA i relation till arbetsrätt,
folkrätt och miljöskydd. Att i ett modernt investerings- och handelsavtal är företagens kortsiktiga vinstintressen underordnat arbetsrätt och
miljöskydd,
–– Styrelsens yrkande om bifall på förslaget att ge redaktionsutskottet i uppdrag att markera vår syn på TTIP och CETA.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla Anders Hernborg, Livs och Moa Neuman, HRF tilläggs-att-satser
till motion 15.1.
Kongressen beslutade
att bifalla Lars Lindgren, Transport tilläggs-att-sats till motion 15.7 tredje
att-satsen.
Kongressen beslutade
att bifalla Kevin Thompson, Kommunal yrkande om att ge redaktionsutskottet i uppdrag att markera vår syn på TTIP och CETA.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.
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Punkt 16
Facklig-politisk samverkan
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16. Facklig-politisk samverkan
Anförande

Ingela Edlund, LOs vice ordförande: Kongressombud, presidium, övriga kongressdeltagare! Det känns bra att stå i talarstolen till vänster från er sett när
jag föredrar den här punkten.
Jag gick igenom motionerna och utlåtandena för några dagar sen för att
friska upp minnet. Då såg jag väldigt tydligt att vi är överens – åtminstone om
det viktigaste: att den samverkan som vi har är viktig för oss men också att den
facklig-politisk samverkan måste utvecklas i takt med samhället omkring oss.
Det är jättebra att vi är överens. Den facklig-politiska samverkan är ju en
förutsättning för att många av de beslut som vi fattar under de här dagarna
ska kunna bli verklighet. Det förstod redan våra föregångare för ungefär
hundra år sen. Det räcker inte med att påverka för jobbet. Vi måste också
påverka hela samhället och finnas med där de politiska besluten fattas.
Genom den facklig-politiska samverkan får vi inflytande över politiska
beslut som påverkar vardagen för våra medlemmar. Och genom att få fler
av LO-förbundens medlemmar att också bli politiskt aktiva kan vi se till
att krav som lyfts på arbetsplatserna finns med i den politiska debatten och
beslutsprocessen.
Genom den facklig-politiska samverkan har vi fördelen med mer direkta
kanaler till socialdemokratiska kommunledningar, riksdagsledamöter och
regeringar än någon annan organisation. Samtidigt har de LO-medlemmar
som är partiaktiva kunnat se till att frågor har lyfts in i den politiska verksamheten.
Varför ska vi då samverka med just Socialdemokraterna? Svaret är att
vi delar samma grundvärderingar. Tillsammans står vi för en politisk färdriktning som utgår från löntagarnas intressen. Det betyder givetvis inte att
vi alltid är överens med partiet i alla frågor, för det är vi faktiskt inte. Men
det är inget konstigt med det. Vi har råd att ibland vara oense om medlen
så länge vi är överens om målen.
Dessutom har vi och partiet lite olika roller. Vi ska företräda våra medlemmar. Partiet ska företräda flera grupper och samtidigt hantera olika situationer som kan uppstå ute i de politiska församlingarna.
Den facklig-politiska samverkan kan inte bygga på ett villkorat stöd utifrån inställningen i olika dagspolitiska frågor, till exempel inför valen. Det
är en otillräcklig strategi. Vi behöver långsiktiga och djupa relationer mellan
fackföreningsrörelsen och politiken, relationer som bygger på gemensamma
värderingar och ideologisk samsyn.
Vi vill påverka politiken. Men det vill vi inte göra genom att vi står vid
sidan av och formulerar krav utan genom att LO-förbundens medlemmar
själva är en del av partiet.
Det finns knappast någon som förnekar att vår facklig-politiska samverkan har haft och fortfarande har stor betydelse för den styrka som både
LO och socialdemokratin har. Det är därför de inte gillar den – för att den
faktiskt betyder något.
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De borgerligas dröm har alltid varit att vår samverkan ska brytas. Förklaringen är enkel. Det skulle naturligtvis innebära en svagare fackföreningsrörelse med mindre möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Och det
skulle innebära en svagare socialdemokrati, utan den kontakt med arbetslivets verklighet som utgör en så viktig del av partiets styrka.
Men det är ingen tvekan om att den facklig-politiska samverkan står
inför flera utmaningar.
Den internationellt sett höga svenska klassröstningen är inte längre självklar. Andelen av LO-förbundens medlemmar som röstar socialdemokratiskt
har minskat, även om en majoritet röstade socialdemokratiskt även i det
senaste valet.
Samtidigt är det färre löntagare än förr som är politiskt aktiva, engagerar
sig som valarbetare eller nomineras till politiska förtroendeuppdrag.
Bland oss aktiva inom LO och förbunden finns det i alla fall fortfarande
ett starkt stöd för en fortsatt organiserad facklig-politisk samverkan, vilket
också märks i motionerna. Även styrelsen anser att vår facklig-politiska
samverkan med socialdemokratin ska fortsätta men också att den behöver
utvecklas.
Självklart ska vi påverka även andra organisationer och andra partier i
olika aktuella politiska frågor. Men det är ett parti som vi samverkar med –
och det är Socialdemokraterna.
Vi behöver få fler LO-medlemmar på politiska förtroendeuppdrag. Vi
måste också anstränga oss mer för att engagera fler unga medlemmar i SSU,
vårt ungdomsförbund.
Vi måste utveckla vår samverkan lokalt och regionalt. Det är faktiskt
ute i kommuner, landsting och regioner som man fattar väldigt många av
de viktiga beslut som påverkar våra medlemmars vardag.
Vi är ingen fanclub till Socialdemokraterna. Vi har inte vår samverkan
för partiets eller regeringens skull. Vi samverkar för våra medlemmars skull,
för att kunna vara med och påverka samhället i löntagarvänlig riktning. Det
ska vi fortsätta att göra, genom att stärka och utveckla den facklig-politiska
samverkan mellan LO och det socialdemokratiska partiet.
Med de orden vill jag yrka bifall till styrelsens tre utlåtanden under
punkt 16.
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Motionerna 16.1–16.6
16.1
Facklig-politisk samverkan
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
De värderingar som ligger till grund för LOs medlemmar är jämlikhet, solidaritet och frihet. Med detta som utgångspunkt är det inte möjligt för våra
medlemmar att ge stöd till eller samarbeta med partier som inte delar vår
uppfattning i facklig-politiska frågor.
Bevis för att LOs medlemmar är de stora förlorarna är de reformer som
byggts upp i facklig-politisk samverkan och som på område efter område
försämrats av Alliansen med stöd av Sverigedemokraterna i de flesta frågor.
Regeringens budget föll. Riksdagen röstade för Alliansens förslag med
stöd av Sverigedemokraterna vilket bland annat innebär:
–– ingen sänkt skatt för våra pensionärer
–– på grund av den höga arbetslösheten slog bromsen till i pensionssystemet
med sänkta pensioner
–– pensionerna höjs från och med 2016 tack vare att arbetslösheten minskat
–– garantipensionen höjs först 2016, eftersom regeringen inte kan höja den
2015
–– ingen högre skatt för höginkomsttagare
––bortre gränsen i sjukförsäkringen blir kvar till 2016.
De flesta motioner som gått igenom i samverkan med det Socialdemokratiska partiet, med stöd av Vänsterpartiet, har försämrats av alliansregeringen.
Enda möjligheten att få gehör för våra motioner är att vi har en Socialdemokratisk regering med ett stort stöd från LOs medlemmar.
De borgerliga regeringsåren har inneburit att försämringar gjorts på ett
fyrtiotal punkter för LOs medlemmar, bland annat:
–– avskaffat skatteavdrag för fackföreningsavgiften
–– arbetsgivarna har fullt avdrag för sin medlemsavgift till arbetsgivarorganisationerna
–– avskaffat skatteavdrag för medlemsavgiften till arbetslöshetskassan
––fler karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen
––försämrad semesterlag, lägre ersättning
–– socialförsäkringssystemet har försämrats, cirka 140 miljarder årligen används till annat.
Sverigedemokraterna stöder 95 procent av högerregeringens motioner, vilket innebär att de motioner som vi fattar beslut om på denna kongress i
princip är omöjliga att få gehör för i Sveriges riksdag om vi inte har en stark
Socialdemokratisk majoritet.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att facklig-politisk samverkan prioriteras högt under kongressperioden.
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16.2
Fackligt-politiskt arbete
Industrifacket Metall avd 10 Dalarna
Efter valet 2014 fick vi en socialdemokratiskt ledd regering och LO-kollektivet var en stor bidragande orsak till detta.
Vi har tillgång till arbetsplatserna och är nära gräsrötterna i vår organisation, och kunde i ett tidigt skede påverka vilka politiska frågor som behövde
vara på agendan i valet. Regeringen har haft en svår period det första halvåret
av mandatperioden då SD skapade kaos och stoppade regeringens budget.
Detta ledde till att viktiga reformer inte kunde genomföras enligt plan utan
fick skjutas framåt i tid. Reformer som spelar stor roll för LOs medlemmar,
till exempel höjd a-kasseersättning. SD vinner dessutom fortsatt mark i de
senaste opinionsundersökningarna.
Inför valet 2018, och inför kommande val därefter, behöver väsentligt
många fler av LOs medlemmar få kunskap om att SD är ett högerparti
som inte delar våra värderingar och att de definitivt inte för en politik för
löntagarna och jobben. Vi behöver sprida kunskap och diskutera med våra
medlemmar om att en borgerlig mörkblå politik inte gynnar oss.
Fackligt-politiskt arbete har varit och är grunden för att de rätta frågorna,
de frågor som påverkar löntagarnas möjligheter till jobb, god arbetsmiljö, utbildning, bostäder och frihet, kommer upp på agendan i politiken. De frågor
som visar att konflikten är mellan arbete och kapital, inte mellan Sara och
Mehmet som arbetar på samma arbetsplats och bor i samma bostadsområde.
Vi behöver öka den ideologiska skolningen om vikten av fackligt-politiskt
arbete på kurser, konferenser och i våra utbildningar av förtroendevalda. Och
för att säkerställa en vänsterorienterad politik behöver fler LO-medlemmar
vilja och våga tacka ja till olika politiska uppdrag.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att stärka det fackligt-politiska arbetet, både
på central- och distriktsnivå,
att ge LOs styrelse i uppdrag att arbeta aktivt och målinriktat för en ökad
kunskap hos löntagarna/medlemmarna om facklig-politiska frågor,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att fler medlemmar i LO ska vilja
och våga tacka ja till olika politiska uppdrag samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att fortsätta vara en stark röst i samhället för
löntagarnas/medlemmarnas nytta.

16.3
Politiska samarbeten
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Vi arbetstagare behöver och har ibland och i perioder också haft stor hjälp av
politiska beslut och politiska partier. De stora förändringarna för arbetstagarna i vissa epoker hade inte uppnåtts utan politiskt stöd. Under arbetarrörelsen
barndom skapades under en del politiska stridigheter det Socialdemokratiska
Partiet som kom att bli fackföreningsrörelsens främsta stöd och ur det blev
också en facklig politisk samverkan mellan facken och SAP ett faktum.
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De politiska strömningarna i samhället växlar och under den period vi
lever i nu behöver vi arbetstagare ett större politiskt stöd i många frågor än
vad bara SAP kan och i vissa fall vill ge oss.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO vid behov kan och bör samarbeta i sakfrågor med politiska partier
och folkliga rörelser som delar fackföreningarnas grundläggande värderingar om allas lika värde och ekonomisk, politisk och social demokrati.

16.4
10-punktsprogrammet
Elektrikerförbundet verksamhetskrets 1 och Fastighetsanställdas Förbund avd
Skärgården, avd Skärholmen, avd Huddinge, avd Tumba och avd Hallunda
Vi vill att man genomför det program som man gick till val på.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ökar trycket på Socialdemokraterna i denna fråga samt
att LO lyfter frågorna i programmet mer i media för att väcka allmänheten.

Utlåtande motionerna 16.1–16.4
16.1
att facklig-politisk samverkan prioriteras högt under kongressperioden.
16.2
att ge LOs styrelse i uppdrag att stärka det fackligt-politiska arbetet, både på centraloch distriktsnivå,
att ge LOs styrelse i uppdrag att arbeta aktivt och målinriktat för en ökad kunskap
hos löntagarna/medlemmarna om facklig-politiska frågor,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att fler medlemmar i LO ska vilja och våga
tacka ja till olika politiska uppdrag samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att fortsätta vara en stark röst i samhället för löntagarnas/medlemmarnas nytta.
16.3
att LO vid behov kan och bör samarbeta i sakfrågor med politiska partier och folkliga
rörelser som delar fackföreningarnas grundläggande värderingar om allas lika
värde och ekonomisk, politisk och social demokrati.
16.4
att LO ökar trycket på Socialdemokraterna i denna fråga samt
att LO lyfter frågorna i programmet mer i media för att väcka allmänheten.
Motion 16.1 beskriver genom tydliga och konkreta exempel hur målmedvetet den tidigare regeringen strävade efter ökade skillnader och omfördelning genom stora skattesänkningar, minskad trygghet och en försvagning av fackföreningsrörelsen som sam-
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manhållande kraft på den svenska arbetsmarknaden. Detta har påverkat välfärden och
även den utvecklingsoptimism som är ett kännetecken för den svenska modellen.
Motion 16.2 beskriver på ett sammanfattat sätt det parlamentariska och allmänpolitiska läge som har kännetecknat tiden efter valet 2014.
En modern fackföreningsrörelse är trygg i sina värderingar och sin hemvist. Det är
lika självklart att kanalisera samhällskritik, driva på reformarbetet och formulera egna
förslag till åtgärder. Kring detta finns inget motsatsförhållande utan det är snarare en
förutsättning för att engagera fler i den facklig-politiska samverkan.
Flera av motionerna beskriver också hur tydligt positionerade Sverigedemokraterna
är längst ut på högerkanten. Det gäller i frågor som definierar deras ideologiska hemvist men också i hur det tar sig uttryck med tydliga band till olika högerextrema grupperingar.
Under kongressperioden 2012-2016 har det fackliga påverkansarbetet utvecklats
och stärkts. Både till sitt innehåll och i dess kanalval.
Den nyordning som tillämpades i valrörelsen 2014, där LO drev en egen valrörelse
med ett eget program, innebar en tydlig skillnad mot tidigare och stärker de människor
som deltar i facklig-politisk samverkan.
Det finns all anledning att fortsätta att utveckla en stödjande facklig studieverksamhet på detta område, men även att fundera över utvecklingsprogram.
Styrelsen anser det oerhört angeläget att innehållet i det tiopunktsprogram som
utgjorde ett betydande inslag i den fackliga valrörelsen verkligen blir genomfört. De tio
punkterna har lite olika karaktär, de tar olika tid att bereda, de har dessutom olika arenor för beslut. Vissa regeringsbeslut har tagits, andra frågor ska tas genom riksdagsbehandling och någon fråga är föremål för EU-behandling. Färdriktningen är glasklar
medan tidtabellen ser olika ut.
Däremot är styrelsen mer tveksam till att kongressen ska avgöra metodvalet för hur
olika frågor ska drivas. Att-satsen tar också fasta på att programmet ska lyftas mer i
media. För att säkerställa det behövs en analys av tidigare mediagenomslag där tiopunktsprogrammet särskilt lyfts ut. En sådan analys låter sig inte enkelt göras eftersom
programmet rör många för LO centrala fält. Ledningen och kansliet måste få förtroende
att avgöra på vilket sätt LO bäst kan få genomslag för sina ståndpunkter.
Att fler av LO-förbundens medlemmar engagerar sig facklig-politiskt har betydelse
för vilka frågor som får uppmärksamhet, var debattens tyngdpunkt placeras och att
problemformuleringen blir relevant i människors vardag.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 16.1, 16.2 och 16.4 första att-satsen samt
att anse motionerna 16.3 och 16.4 andra att-satsen besvarade.
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Motion 16.5
16.5
En ny politisk ordning och behovet av en maktutredning
Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas Förbund, Målareförbundet och Seko
De senaste åren har stora förändringar skett av demokratin och de grundläggande maktförhållandena i Sverige. EU-anslutningen, partiernas kris, en
upplöst samförståndsmodell, privatiseringar och lobbyistskandaler visar att
någonting grundläggande har ägt rum. I Maktutredningen från 1990 konstaterades att det svenska samhället stod inför stora förändringar som krävde
vidare studier. Men till skillnad från flertalet andra nordiska länder har Sverige inte under de senaste 25 åren studerat maktförhållandena och det är 15
år sedan den senaste ordentliga Demokratiutredningen.
Behovet av att studera dessa nya maktrelationer handlar om ett delvis
nytt synsätt om politik som beskrivits i Jacob Hacker och Paul Piersons
Winner takes-all politics (2010): politiken som en organiserad intressekamp
för olika grupper. I ett samhällsklimat där fackföreningsrörelsens landvinningar försvagas samtidigt som de breda löntagargrupperna förlorar löneandelar behövs en ny analys.
Sociologen Stefan Svallfors sammanfattar denna utveckling i artikeln
Politiken som organiserad kamp – nya spelare och nya spelregler i Sverige (2014):
”Förändringarna i den sociala basen, institutionerna och organisationsformerna har påverkat de befintliga politiska aktörernas manöverutrymme
och gett möjlighet åt nya spelare att göra sig gällande. Förändringarna har
dessutom på olika sätt påverkat både politikens inre funktionssätt och villkoren för de politiska åtgärdernas verkställighet. Mer eller mindre samma
förändringar märks i en rad andra avancerade demokratiska kapitalistiska
samhällen – men det finns skäl att tro att de har haft mer dramatiska konsekvenser i Sverige än på andra håll.
Det beror till stor del på att det svenska utgångsläget skilde sig från det i
många andra rika länder: en större välfärdsstat, en starkare socialdemokrati,
mindre juridisk granskning, starkare organisationer, mer utvecklade korporativistiska institutioner och mer offentligt reglerade massmedier. Men det
är dessutom så att den svenska utvecklingen i vissa avseenden varit snabbare och mer genomgripande än i jämförbara länder. Till exempel har den
kraftiga ökningen av vinstdrivande välfärdsföretag inte haft någon motsvarighet i andra koordinerade marknadsekonomier. Och de ökade inkomstskillnader som noterats på senare år har förändrats snabbare i Sverige än i
andra nordiska och nordvästeuropeiska länder (OECD 2011).
Ändå vet vi påfallande lite om hur förändringarna har påverkat maktförhållandena. I de andra nordiska länderna Danmark, Finland och Norge
tillsattes omfattande utredningar och forskningsprogram under 1990- och
2000-talen med uppgift att studera grundläggande frågor om den politiska
makten.”
Det är med andra ord hög tid för en ny, grundlig genomlysning av de
maktförhållanden som råder i Sverige. En sådan genomlysning skulle ge
underlag för en bättre samhällsdiskussion och politiska reformer.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tar initiativ till en statlig maktutredning

Utlåtande motion 16.5
Motionen argumenterar för att LO ska verka för att en ny statlig maktutredning tillsätts.
Styrelsen delar flertalet argument som framförs, exempelvis behovet av att ta reda på
vilka maktförskjutningar som har skett, nyttan med en nulägesbeskrivning och en historisk jämförelse kring rådande maktförhållanden.
Förändringshastigheten är i dag mycket snabb. Det handlar om tidsanda, digitalisering och teknikutveckling. Men också om avregleringar, så kallad avknoppning, avpolitisering och att en större andel av samhällskroppen har ett annat huvudmannaskap
än det offentliga. Det är därför viktigt att följa samhällsutvecklingen i termer av ekonomisk, social och demokratisk makt.
Den nuvarande regeringen har gjort ansatser till att undersöka och korrigera obalanser i samhället, till exempel kommissionen för jämlik hälsa. Den av den förra regeringen
tillsatta demokratiutredningen arbetar också vidare men inte heller den rymmer alla
de aspekter som motionären tar upp. Det behövs en ny maktutredning, direkt under
statsministern, som tar ett helhetsgrepp och som belyser maktförskjutningar mer
mångdimensionellt. Detta är viktigt så att Sverige inte tappar tempo i det angelägna
reformarbetet.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 16.5.
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Motion 16.6
16.6
Ta ställning mot monarkin
Hotell- och restaurangfacket avd 2 Stockholm–Gotland
Det LO vi ingår i arbetar varje dag i främsta ledet för allas lika värde, stor
som liten, gammal som ung, född här eller född där. Ingen skillnad ska råda,
alla ska behandlas lika. Alla föds fria och ska ha samma rättigheter (artikel
1 i FNs allmänna förklaring om mänskliga rättigheter). Men ändå råder en
struktur i vilken några få föds till en roll och ett ämbete, utan möjlighet
att själv välja att bli vem och vad hen själv vill. Vi syftar såklart på kungahuset – denna odemokratiska successionsordning som hängt med landet
genom århundraden.
Nu är det dags att vi tar ställning för att avskaffa den och införa en republik i vilken vi, om vi så vill, tillsammans väljer vem eller vilka som ska
representera oss.
Befria Estelle. Och alla andra också, som i dag är instängda i förlegade
monarkinormer.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tar ställning för demokratin och allas lika värde genom att kräva att
monarkin i Sverige avskaffas samt
att LO tar ställning för införandet av republik i Sverige.
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Utlåtande motion 16.6
16.6
att LO tar ställning för demokratin och allas lika värde genom att kräva att monarkin i
Sverige avskaffas samt
att LO tar ställning för införandet av republik i Sverige.
Motionen argumenterar för en angelägen principiell fråga. Styrelsen delar uppfattningen att ett demokratiskt statsskick genom monarkins avskaffande är riktig.
Den nuvarande regeringsformen gällande statsskicket utformades i början av 1970talet efter en kompromiss mellan partier som sinsemellan hade helt olika uppfattningar
i den principiella frågan om vi borde ha monarki eller republik. Det var en uppgörelse
som innebar att Sverige ska vara en monarki, men att monarken inte ska ha några politiska utan enbart representativa och ceremoniella funktioner.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 16.6 besvarad.
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I debatten deltog
Dan G Gabrielsson, Kommunal
Simon Petersson, IF Metall
Lars-Robert Nordin, HRF
Emil Isenheim, Fastighets
Monica Enarsson, IF Metall
Johan Lindholm, Byggnads
Matts Jutterström, Pappers
Linus Ekegren, Livs
Roland Andreasson, Handels
Alejandro José Caviedes Pinilla, Kommunal
Stefan Slottensjö, Byggnads
Ingela Edlund, LO
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Dan G Gabrielsson, Kommunal m.fl. yrkande om bifall på styrelsens utlåtande på motion 16.2,
–– Stefan Slottensjö, Byggnads m.fl. yrkande om bifall på motion 16.3,
––Emil Isenheim, Fastighets yrkande om bifall på 16.4 andra att-satsen,
–– Simon Petterson, IF Metall m.fl. yrkande om bifall på motion 16.6.

Beslut

Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 16.6.
Votering begärdes av Patric Nelson, Livs.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.

366 |

KONGRESSPROTOKOLL – LOs 28e ORDINARIE KONGRESS

Punkt 17
Full sysselsättning
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17. Full sysselsättning
Anförande

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Vi har kanske gjort en indelning
av kongressen som är lite udda. I går fick Torbjörn ta alla områden, och i
dag är det jag som är ledningens ansvariga för alla områden. Vi kommer att
slita en del på varandra den här dagen. Jag hoppas att ni står ut med det.
Vi går in på huvudområdet för vår kongress, nämligen full sysselsättning.
Det var vid avslutningen av förra kongressen som kongressen beslutade att
vi skulle ägna de kommande fyra åren åt att göra en ordentlig utredning om
hur vi ska nå full sysselsättning och en solidarisk lönepolitik.
Det arbetet har varit berikande för LO på massor av sätt. Vi har nämligen ägnat oss åt vår huvudfråga under fyra år. Vi gör granskningar av hur
mycket vi når ut och vilket genomslag vi får med det vi vill ska synas från
LO. Under kongressperioden har tre fjärdedelar av alla frågor där LO har
synts, handlat om huvudfrågan, nämligen hur vi ska se till att människor i
Sverige får ett arbete.
Huvuddelen i arbetet har varit att försöka analysera vad som har gått
snett under de senaste decennierna, när vi släppte full sysselsättning, som
vi hade i Sverige fram till skiftet mellan 80- och 90-tal.
Ni som är unga här inne kommer inte ihåg hur arbetslivet såg ut när man
kom in på arbetsmarknaden då. Man kunde välja arbete, och om man inte
gillade sin arbetsgivare kunde man säga till arbetsgivaren ”Far åt helvete!”,
sluta på jobbet och börja någon annanstans.
En av de viktigaste styrkorna i livet – vad det än handlar om – är att
man har en bra dra-åt-helvete-faktor. Det är bland det viktigaste som finns.
Det hör intimt ihop med hur vi lyckas med frågan om full sysselsättning, att människor inte har panikångest och svårigheter när de drabbas
av arbetslöshet.
Kombinationen av massarbetslöshet och sabbad a-kassa, som den borgerliga regeringen i Sverige ordnade mellan 2006 och 2014, blev förödande
för den svenska fackliga rörelsen. Det var inte bara så att människor blev
fattiga utan också att människor blev rädda. Jag tror att ni alla här inne likt
mig själv har mött blicken från människor runt om i landet som känner oro
för att bli av med jobbet.
Under de här åren som LO-ordförande har jag tagit för vana att resa till
de ställen i Sverige där vi har haft stora varsel. Att gå runt och titta och
träffa de människor som precis har blivit av med sin försörjning är bland det
tuffaste som man kan göra. Samtidigt är det bland det viktigaste vi kan göra
som fackliga företrädare – stå mitt ibland dem som nyss har fått ett svårt
besked som handlar om deras framtida möjligheter att försörja sin egen familj, för det är vad det handlar om, att se till att pengarna räcker månaden ut.
Med en a-kassa som ger en löntagare under 50 procent i ersättning vet
ni vad det innebär. Dra bort halva er ekonomi, halva er lön! I många orter
runt om i landet är det dessutom många som jobbar på samma företag. Ni
vet vad det skulle innebära för er egen hushållsekonomi om ni helt plötsligt
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förlorade halva inkomsten. Också arbetslösa ska i slutet av månaden betala
alla räkningar och alla räntor på villa- eller bostadsrättslånen. Det är en
enorm press som vi har satt på människor i Sverige.
Därför var det så viktigt för oss att starta det här arbetet och bjuda in
omvärlden i hur vi ska se på full sysselsättning i framtiden.
Några blev förvånade när vi lade fast vassare mål för sysselsättningen än
vad regeringen gjorde. Regeringen har en mycket fin målsättning, och det
är att vi år 2020 ska ha EUs lägsta arbetslöshet. Men vi bestämde tidigt att
den målsättningen inte räcker och inte är tillräckligt tidlös för den fackliga rörelsen.
Vi tittade och analyserade noga och har kommit fram till målsättningar
som bygger på vår gamla syn på full sysselsättning. 85 procent av den vuxna
befolkningen ska vara i sysselsättning. Då vet vi att de flesta – nästan alla
som vill ha ett arbete – har ett arbete.
Men vi har inte nöjt oss med det. Vi har också lagt till ett mål för just
arbetslösheten. Vi har i målsättningen sagt att arbetslösheten ska kunna
variera mellan 2 och 4 procent. Några av er här inne som är äldre – för andra gången utesluter jag några unga – tycker att 2–4 procents arbetslöshet
är en futtig vision, för ni har jobbat på en arbetsmarknad där arbetslösheten låg runt 1 procent.
Men vet ni vad? Det är faktiskt bara en lek med siffror i det här fallet.
Sen 2007 har vi räknat om statistiken i Sverige, och i dag räknas också de
som är heltidsstuderande som söker ett arbete som arbetslösa. Så gjorde vi
inte före 2006.
Då kan man tycka: Ska vi inte ändra på det målet? Problemet är bara att
en hel omvärld räknar på samma sätt. I analysen på LO har vi så småningom
hamnat i att det är bättre att vi fogar oss till det sätt som alla andra räknar
på, för att alltid kunna jämföra och kunna veta när problemet växer.
I dag i Sverige är vi nära målet i fråga om arbetslöshet när det gäller
svenskfödda. Arbetslösheten bland svenskfödda är nu nere på nivåer som
är nära det mål vi har om arbetslösheten.
Men – och nu kommer jag till det tredje målet som vi har fogat till vår
rapport om full sysselsättning – det duger att vi är nära arbetslöshetsmålet
för inrikes födda när arbetslösheten bland utrikes födda är över 15 procent.
Därför är vårt krav också att arbetslösheten i Sverige ska vara jämnt fördelad.
Det kan tyckas vara en utopi, en målsättning för framtiden. Men det är
det inte, för om vi under de här dagarna fattar beslut om att målet är att ha
en jämn fördelning av arbetslösheten innebär det, kamrater, att regeringen,
vi själva och riksdagen måste fatta beslut som gör att utrikes födda kommer
i arbete. Så enkelt är det med vår framtid!
Ni vet vilken linje vi har drivit från LO i den ekonomiska politiken. Vi
har inte väntat till den här kongressen med att driva vår uppfattning. Den
allra viktigaste förändringen har varit att vi ser annorlunda på hur ekonomisk politik ska bedrivas än vad egentligen alla andra gjorde när vi startade
arbetet i LO.
Jag sa redan i inledningen att den där dagen, Första maj 2013, när jag
torgförde utredarnas och LO-ekonomernas linje om att vi ska investera
70 miljarder kronor för att få bukt med arbetslösheten, då var det en jäkla
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motvind. Jag behöver inte säga vilka som ringde på eftermiddagen – jag tror
att ni kan tänka er det själva. ”Vad i helsefyr håller ni på med på LO? Hur
ska vi kunna ta fram 70 miljarder kronor i det trängda länge vi har för att
se till att få fart på hjulen?”
Men vet ni vad? När de gjorde det betedde sig ekonomin precis som det
står i rapporten om full sysselsättning – då tog tillväxten fart! Första kvartalet i år hade vi en av Europas högsta tillväxttakter på över 4 procent. Och när
tillväxten tar fart, hörni, skapar vi massor med jobb – så enkelt är sambandet!
Det går inte att spara sig ur en kris. Det går inte att säga att det är de
arbetslösas fel att de inte finner ett arbete. Det går inte att spara på investeringarna och säga att vi inte har pengar i dag för att möta morgondagen.
Gör vi inte de här sakerna kommer vi att fastna i massarbetslöshet och alldeles för låg sysselsättning!
Därför är jag väldigt glad nu när regeringen summerar att de har satsat
60 miljarder. Det är fortfarande 10 miljarder kort, men ekonomin beter sig
precis som LO sa. Vi visar vägen för ekonomin i Sverige med vårt arbete om
full sysselsättning, och det är jag ohyggligt stolt över, kan jag säga!
Men vi gjorde det också svårt för oss i rapporten, för vi tog också in den
solidariska lönepolitiken. Jag tror att det har varit ett viktigt arbete. Från
början funderade vi över att ha två separata rapporter, men till slut konstaterade vi alla att det är fel att skilja på de två så centrala frågorna.
Solidarisk lönepolitik är en fantastisk uppfinning. Den har sina rötter
på en LO-kongress, precis som nu, när vi behandlar vår rapport om full sysselsättning och rättvisa löner. Det var LO-kongressen 1951.
Bakgrunden – jag ska bara säga några ord om det fiffiga i vår fantastiska
samhällsmodell – var att det svenska näringslivet var intakt efter andra
världskriget. Redan 1948 var behovet av våra produkter på världsmarknaden,
i frihandel, så stort att vi började få brist på arbetskraft i Sverige – redan 1948.
Då sa man på LO: Hur löser man långsiktigt ett problem med att få tag
på tillräckligt med arbetskraft? Jo, det gör man genom att hela tiden höja
golvet för samtliga löntagare, så att all gammal verksamhet som inte är konkurrenskraftig undan för undan slås ut. De som tappar jobbet då får skolning
och utbildning så att de kan gå vidare och ta jobb längre upp i värdeskalorna.
Det har gjort att Sverige, till skillnad från resten av världen, sen 1951
har haft en successiv utveckling i att ta bort det gamla. Det är inte som i
andra länder, att det kommer vid ekonomiska chocker, då man kanske förlorar hundratusentals jobb i en enda ekonomisk kris. Vi har gjort lite av
det varje år.
Det här är så in i helsefyr effektivt! De nordiska länderna har gjort ungefär detsamma, alltid tryckt upp golvet, alltid sett till att de som har de lägsta
lönerna får lite mer. Det har gjort att vi med utbildning, skolning, AMSutbildning och allt vad det har hetat genom åren, har tryckt personalen upp
till att klara lite till, lite till och lite svårare arbetsuppgifter.
Det konstiga har infunnit sig: De nordiska länderna har de högsta lägstalönerna i hela världen. Ni vet vad de borgerliga ekonomerna skulle säga om
det. Men samtliga nordiska länder finns på topp 15 i att vara mest konkurrenskraftiga, och Sverige är i dag ansett som ett av Europas mest konkurrenskraftiga länder trots att vi har de högsta lägstalönerna.
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Det är så sambandet ser ut – att göra sitt bästa, klara kvaliteten, klara
produktionen, vara effektiv på arbetsmarknaden! Då slår vi vilka arbetare
som helst världen över. Det är det vi har lyckats med sen 1951!
Det är det här sammantaget – inte bara det faktum att vi har skrivit detta
i en rapport – som har gjort att vi i dag har den fina utveckling som vi har
på svensk arbetsmarknad.
Vi är inte nöjda. Men jag kan säga er att har man över 100 000 lediga
jobb och har skapat över 100 000 nya jobb de sista tolv månaderna, då är alla
andra i division 2 eller 3 jämfört med hur vår arbetsmarknad utvecklar sig.
Nu ska vi gå vidare, med att-satser, förslag och nya idéer för att se till att
Sverige når full sysselsättning. Minst 85 procent av den vuxna befolkningen
ska vara i arbete. Max 2–4 procent ska vara i arbetslöshet. Och arbetslösheten ska vara lika i alla grupper.
När vi slår fast de målen kan vi säga: Nu klarar vi det vi sa. Vi klarar av
att se till att människor som vill får gå till jobbet på morgonen.
Vi ska ha full sysselsättning i Sverige!
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17.1 Ekonomisk politik
Motionerna 17.1, 17.2 första och tredje–fjärde att-satserna, 17.3,
17.4 åttonde att-satsen, 17.5–17.6 samt 14.65 första och andra
att-satsen
17.1

Kampen för full sysselsättning kräver en ny inriktning på den ekonomiska
politiken
Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Målareförbundet och Seko
LOs kongressrapport, Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner, tar
ställning för ett antal mycket goda utgångspunkter för diskussionen. Men
det räcker inte! Den ekonomiska politiken måste bli mer expansiv för att
nå full sysselsättning.
Regeringen räknar i senaste budgetpropositionen med att Sverige kommer ha en arbetslöshetsnivå fram till 2019 som beskrivits som ”massarbetslöshet” av både vänstern och högern. Den socialdemokratiskt ledda regeringens
politik är till alltför stor del en fortsättning på samma typ av ekonomisk
politik som förts i Sverige sedan 1990-talets början.
För att nå full sysselsättning måste regeringen ändra inriktning på den
ekonomiska politiken, till förmån för en mer lånefinansierad (expansiv)
finanspolitik, annars så kommer massarbetslösheten med stor sannolikhet
bestå, både till nästa och näst följande val.
Våra utgångpunkter är:
Sedan början av 1990-talet har Sverige aldrig varit i närheten av full sysselsättning. Under 1960- till 1980-talen varierade arbetslösheten i Sverige
omkring 2 till 3 procent. Sedan 1990-talets början har arbetslösheten varierat kring sex till 8 procent. Under hela denna period av massarbetslöshet
har den ekonomiska politiken haft samma övergripande inriktning, oavsett
regering. Finanspolitiken har överlag varit mycket sparsam.
Den offentliga sektorn har i dag stora behov av mer resurser, vilket troligen även är nyckeln till den mest effektiva och säkraste lösningen på en
rad stora samhällsproblem, såsom förändrad demografi, dåliga skolresultat,
klimatproblem med mera. Den höga arbetslösheten samt dessa samhällsutmaningar talar för att regeringen bör vidta åtgärder snarast.
Ingen vet med säkerhet hur låg arbetslöshet Sverige tål (så kallad jämviktsarbetslöshet). I dag utgår alla riksdagspartier från att denna nivå går att
beräkna, samt att denna nivå inte går att pressa ned med hjälp av expansiv
finans- eller penningpolitik.
För att nå lägsta möjliga arbetslöshet krävs att staten lånar. Statsskulden
måste således tillåtas att öka. Det finns inget enkelt och direkt samband mellan statsskuldens storlek och samhällsekonomins funktionssätt. Ibland kan
stora ökningar av statsskulden vara bra och nödvändiga. Ökad statsskuld är
främst problematisk om regeringen tvingas låna på den privata marknaden
och inte har kontroll över sin egen valuta. Olika beräkningar tyder på att för
att Sverige ska kunna nå lägsta möjliga arbetslöshet, full sysselsättning, kan

372 |

KONGRESSPROTOKOLL – LOs 28e ORDINARIE KONGRESS

det komma att krävas ett budgetunderskott, ett negativt finansiellt sparande,
motsvarande mellan en till 4 procent av BNP per år de kommande 20 åren.
Missuppfattning om Sveriges ekonomiska kris på 1990-talet
Vi menar att en sådan ökning av statsskulden, i form av en expansiv finanspolitik, är en nödvändig process som skulle vara positiv för sysselsättning och
tillväxt. Många hyser en oro inför alla former av ökningar av statsskulden.
Detta bygger till stor del på missförstånd, vilket har visats av bland annat
LO-ekonomerna, LOs tidigare chefsekonom P-O Edin, ekonomiprofessorn
Lennart Erixson, Arenagruppens chefsekonom Sandro Scocco och det fackliga idéinstitutet Katalys.
En bärande del i denna missuppfattning handlar om att Sveriges 1990-talskris uppstod på grund av en stor och kostsam statsskuld. Forskningen pekar
snarare på att 1990-talets finanskris huvudsakligen var ett resultat av att
mängden privata lån ökade kraftigt under andra halvan av 1980-talets spekulationsdrivna ekonomi och sedan kraftigt minskade i slutet av 1980-talet
och början av 1990-talet. Det var när denna kris inträffade som statsskulden ökade. Om något så mildrade den ökade statsskulden konsekvenserna
av krisen och bör därför inte betraktas som problematisk i sig.
Investeringar och expansiv finanspolitik behövs
Den faktor som i mer avancerade analyser verkar ha störst betydelse för arbetslösheten i Sverige och övriga OECD-länder de senaste decennierna, är
variationer i efterfrågan på arbetskraft. Detta ska enligt den dominerande
teorin vara ointressant, men verkar i verkligheten vara av avgörande betydelse.
Staten har förenklat två stora verktyg för att öka efterfrågan i samhällsekonomin: finanspolitik, såsom investeringar och offentlig konsumtion; samt
penningpolitik, såsom Riksbankens styrränta. Penningpolitiken verkar ensam inte klara av att lösa arbetslösheten. De långsiktiga realräntorna är i
dag nere på samma nivåer som räntorna låg på de år då arbetslösheten var
nere på 2 procent. Trots det syns inga tendenser till betydande sänkningar
av arbetslösheten, eller någon ökning av mängden investeringar. Det andra
verktyget regeringen kan använda för att öka efterfrågan är att föra en mer
lånefinansierad, expansiv, finanspolitik. Detta framstår nu som den nödvändiga åtgärd regeringen måste vidta för att nå full sysselsättning och en
bättre fungerande samhällsekonomi. Förutsättningar för en expansiv finanspolitik är extremt gynnsamma: statsskulden är låg. Räntan på statsobligationer är kring noll.
Investeringsdriven kamp för full sysselsättning
LO-ekonomerna, liksom LOs tidigare chefsekonom P-O Edin, har presenterat varsin beräkning nyligen, vilka båda tyder på att det kan komma att
krävas stora budgetunderskott de kommande 20 åren för att uppnå full sysselsättning. Katalys institut har i rapporten, Från massarbetslöshet till full
sysselsättning (2015), visat att om de privata lånen börjar minska kan Sverige
komma att behöva sänka sitt finansiella sparande ännu mer. Alternativet till
en sådan kraftfull förändring av finanspolitiken kan vara ännu högre arbets-
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löshet och sjunkande tillväxt, vilket skett i många andra länder i liknande
situationer tidigare. Exakt hur dessa statliga lån bäst spenderas förtjänar
ett flertal mer fördjupade analyser. Här stödjer vi fullständigt LOs styrelses
förslag om att regeringen bör förbereda olika typer av projekt.
Expandera den offentliga sektorn
Vi ser i dag en välfärdsstat och ett trygghetssystem som allt oftare inte klarar
sina åtaganden eller de krav människor har rätt att ställa på ett välfungerande samhälle. Skolresultat faller, köer i vården växer och omsorgsverksamhet
ger inte den trygghet de borde. Samhället klarar inte att säkra hela folkets
välfärd, att säkra rätt till arbete eller att på allvar möta klimatkrisen. För
att klara dessa utmaningar krävs att den offentliga sektorn stärks. Det finns
stora behov av och skäl att återigen använda den offentliga sektorn för att
skapa sysselsättning. En stärkt offentlig sektor har även potential att svara
mot många av de utmaningar som vårt samhälle står inför på andra plan.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tar ställning för att en ny lånefinansierad finanspolitik behövs för
att skapa full sysselsättning samt
att LO verkar för att den offentliga sektorn tillåts expandera för att skapa
arbeten och klara välfärdens behov.

Utlåtande motionerna 17.1 samt 14.65 första och andra attsatsen
17.1
att LO tar ställning för att en ny lånefinansierad finanspolitik behövs för att skapa full
sysselsättning samt
att LO verkar för att den offentliga sektorn tillåts expandera för att skapa arbeten och
klara välfärdens behov.
14.65 första och andra att-satsen
att LO verkar för en utveckling till ekonomiskt bärkraftiga kommuner och landsting
samt
att LO verkar för ökade generella statsbidrag i stället för den allt större floran av riktade och svåråtkomliga statsbidrag.
För att öka efterfrågan och sysselsättningen och minska arbetslösheten föreslår LOs
styrelse att staten fortsatt driver en expansiv ekonomisk politik de närmaste åren,
för att därefter försöka stabilisera efterfrågan på en högre nivå. Syftet är att stärka
Sveriges långsiktiga ekonomiska utveckling samt förmå hushåll och privata företag att
öka sin konsumtion och sina investeringar.
Finanspolitiken bör syfta till att öka efterfrågan i såväl den offentliga som den privata sektorn. Det bör inte enbart syfta till att få fler människor i arbete utan också till
att stärka Sveriges långsiktiga förutsättningar för tillväxt. Kortsiktigt bör det handla
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om att stimulera efterfrågan så länge räntorna är låga, inflationen under målet och
arbetslösheten hög, och långsiktigt handlar det om att Sverige ska ligga på en högre
efterfrågenivå även i framtiden.
Det finns stora kvalitetsbrister inom äldreomsorgen, skolresultaten har fallit under
lång tid och våra gemensamma försäkringar halkar efter. Barn-, skol- och äldreomsorgen är inte tillräckligt utbyggd, vilket bidrar till att särskilt kvinnor drar ner på sitt
arbetsutbud. Till detta kommer att vi på andra viktiga områden också har stora eftersatta behov såsom att trafiksystemet lider av för lite underhåll och brist på nyinvesteringar, det byggs för få bostäder, särskilt i regioner där efterfrågan på arbetskraft är
hög.
Samtidigt ökar behoven i välfärden på grund av allt fler äldre och yngre i befolkningen. Konjunkturinstitutet har räknat ut att utgifterna i offentlig sektor måste öka
med omkring 80 miljarder kronor den närmaste fyraårsperioden om personaltätheten i
välfärdstjänsterna ska vara konstant, ersättningsgraden i de sociala transfereringarna
behållas, de statliga investeringarna öka i takt med potentiell BNP och de kommunala
investeringarna öka i takt med den kommunala konsumtionen.
För att möta de demografiskt motiverade behoven och skapa utrymme för en permanent ambitionshöjning behöver statsbidragen till kommunerna öka väsentligt.
Finansieringen av den framtida välfärden ska i första ledet ske genom att vi hävdar den
fulla sysselsättningen. Men skatterna kommer med stor sannolikhet att behöva höjas.
Hög arbetslöshet, obefintligt inflationstryck och låg räntenivå, tillsammans med
stora behov samt hushållens och företagens höga sparande, talar för att det finns
utrymme för fortsatta finanspolitiska stimulanser. En expansiv finanspolitik får stora
effekter på produktionen när räntan är noll eller lägre och arbetslösheten är hög.
Nya mål för finanspolitiken
Det finns uppenbara resursproblem på en rad områden i svensk ekonomi. Att nu enbart
sträva efter att bygga upp en ännu starkare finansiell nettoposition är därför inte rimligt. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har redan aviserat att det nuvarande
målet för det offentliga sparandet kan ersättas med ett balansmål. Det är ett steg i rätt
riktning men det är inte tillräckligt. Frågan måste utredas mer förbehållslöst än så.
LOs styrelse menar att regeringen bör tillsätta en utredning som förutsättningslöst
ser över dagens saldomål och redovisningssystem. Exempel på alternativ som bör utredas är en nivå på statsskulden som andel av BNP, ett nytt mål för det finansiella sparandet och införandet av en drifts- och kapitalbudget. Vid utredandet av en drifts- och
kapitalbudget bör också prövas om begreppet investeringar kan ges en vidare innebörd
än i dag.
För att den stimulans av ekonomin vi föreslår inte ska vändas i sin motsats, det vill
säga att en expansiv period omedelbart byts ut mot en åtstramande, anser vi att det
inte är rimligt att återgå till ett överskottsmål under mellanperioden. I stället är det
rimligt att stabilisera skulden på den nya skuldnivån, alternativt låta skulden minska
långsamt till dess att ett nytt regelverk är på plats. I praktiken innebär det att staten
bör ha ett tillfälligt underskottsmål under en period.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.1 och 14.65 första att-satsen samt
att anse motion 14.65 andra att-satsen besvarad.
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17.2
Full sysselsättning
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
De senaste åren kan vi på en del håll se en delvis förändrad syn i politiken
på ekonomiska satsningar för att få fart på ekonomin och en liten förändring när det gäller synen på Riksbankens uppgifter och hur överskottsmålet
ska formuleras i den svenska ekonomin. Det är ingen tillfällighet att politiken sakta svängt. Snarare är det ett resultat av ett antal envisa och drivna
fackliga ekonomer, fackliga företrädare och vänsterdebattörer som påverkat
och vridit utvecklingen en liten bit åt ett för oss fackmedlemmar gynnsammare håll. Men vi är inte framme vid vägs ände än, inte framme vid målet.
Hur arbetsmarknaden ser ut och vilken trygghet arbetstagarna kan känna
beror på många olika faktorer. Dels hur bra de olika försvarsvärnen, kollektivavtal, arbetslöshetsersättningar etc. är men kanske framför allt på hur
mycket jobb det finns.
Vi har fortfarande en mycket hög arbetslöshet i Sverige. För att lösa den
krävs något annat än fortsatt marknadsliberalism, det krävs en tydlig bild
av att målet som det bland annat utryckts i förarbetena och rapporterna
till LO-kongressen måste vara full sysselsättning. Det innebär en omvärdering och nya ställningstaganden och krav på förändringar av flera saker som
varit norm under längre tid som till exempel de statiska överskottsmålen i
vår ekonomi. Vi behöver satsa för att ta oss upp ur den långa ekonomiska
svacka vi upplevt och våga driva frågorna om både mer progressiva skattesystem som vårt gemensamma demokratiska inflytande över allt från vård
till renodlad produktion.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO fortsätter att driva frågorna och påverka politikerna för att vi ska nå
full sysselsättning,
att kongressen ger LO i uppdrag att undersöka och lägga fram förslag om
ett mer solidariskt och progressivare skattesystem som bättre gynnar
låg och medelinkomsttagarna (behandlas under dagordningspunkten
17.1.1),
att LO under kongressperioden aktivt arbetar för att nå en ny syn på överskottsmålen över konjunkturcyklerna samt
att LO arbetar vidare med frågorna om hur ett demokratiskt inflytande över
och i samhället kan stärkas.
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Utlåtande motion 17.2 första och tredje–fjärde att-satserna
17.2 första och tredje–fjärde att-satserna
att LO fortsätter att driva frågorna och påverka politikerna för att vi ska nå full sysselsättning,
att LO under kongressperioden aktivt arbetar för att nå en ny syn på överskottsmålen
över konjunkturcyklerna samt
att LO arbetar vidare med frågorna om hur ett demokratiskt inflytande över och i samhället kan stärkas.
För LO innebär full sysselsättning att alla som vill och kan arbeta ska ha ett arbete, och det
ska räcka med ett arbete som det går att försörja sig på. Ingen ska behöva gå arbetslös
annat än under korta perioder. Men det räcker inte med låg arbetslöshet. För att begreppet full sysselsättning ska vara meningsfullt krävs också att andelen sysselsatta i befolkningen, den så kallade sysselsättningsgraden, är hög. Ju fler som arbetar, desto bättre blir
förutsättningarna att finansiera den offentliga välfärden. Målet bör därför också vara att
sysselsättningsgraden ska vara tillräckligt hög för att finansiera en generös offentlig välfärd. Sammantaget gör detta att vi menar att full sysselsättning skulle kunna innebära en
arbetslöshet på mellan 2 och 4 procent och en sysselsättningsgrad på minst 85 procent.
LOs styrelse anser att det är dags att skapa förutsättningar för att minska sparandet
i ekonomin och öka investeringarna. Så länge inflationen och räntorna är låga, och
arbetslösheten kan pressas ned med efterfrågeåtgärder, finns det anledning för finanspolitiken att vara expansiv.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har aviserat att det nuvarande målet för
det offentliga sparandet kan ersättas med ett balansmål. Det är ett steg i rätt riktning
men det är inte tillräckligt. Frågan måste utredas mer förbehållslöst än så. LOs styrelse
menar att regeringen bör tillsätta en utredning som förutsättningslöst ser över dagens
saldomål och redovisningssystem. Exempel på alternativ som bör utredas är en nivå på
statsskulden som andel av BNP, ett nytt mål för det finansiella sparandet och införandet av en drifts- och kapitalbudget. Vid utredandet av en drifts- och kapitalbudget bör
också prövas om begreppet investeringar kan ges en vidare innebörd än i dag.
Motionen både kräver och argumenterar för vikten av att förstärka det demokratiska
inflytandet i samhället. Styrelsen delar den uppfattningen.
Med arbetarrörelsens kunskapssyn så handlar detta om att värdera kunskap och
erfarenheter och samlat väga samman olikheter i en gemensam ideologisk färdriktning.
Det är viktigt att de analyser, erfarenheter och åsikter som LO-förbundens medlemmar
har med sig, i högre omfattning tas tillvara i beslutsfattandet.
En ökad representation av LO-förbundens medlemmar i de olika parlamentariska församlingar som finns, är ett viktigt första steg. Detta kommer sig inte av sig självt. Det
kräver en medveten handling. Det kräver organisation och en gemensam idé.
Styrelsen anser vidare att frågan om ekonomisk demokrati, alltför länge har försummats. Det går inte att möta denna fråga med gamla lösningar. Förändringen av samhälle
och näringsstrukturer är påtaglig. Vi kan både se en ökad globalisering av kapitalet när
det gäller ägarstrukturer. Samtidigt som en ökad andel av det som tidigare var renodlad
offentlig verksamhet har lagts ut på entreprenad eller bytt huvudmannaskap.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla 17.2 första och tredje–fjärde att-satserna.
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17.3
Vi måste kunna låna pengar till infrastruktursatsningar
Industrifacket Metall avd 2 Norrbotten
Om vi tar Norrbotten som exempel, så gjordes här stora satsningar på järnväg vid förra sekelskiftet. Denna satsning har för länet haft en avgörande
betydelse för den industriella utvecklingen. Satsningen gjordes med lånade
pengar. Nu har vi ett pressat läge med stora behov som begränsar den industriella utvecklingen i landet. För att kunna driva på utveckling, tillväxt
och kunna lyfta oss ur deflationsfällan, bör vi kunna låna till denna typ av
investeringar. Vi kräver med anledning av detta att LOs styrelse ska driva
frågan hos regeringen om möjligheten att låna till infrastruktursatsningar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det ska finnas möjlighet att
låna pengar till infrastruktursatsningar.
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Utlåtande motion 17.3
17.3
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det ska finnas möjlighet att låna pengar
till infrastruktursatsningar.
Motionärerna skriver i motion 17.3 att staten bör kunna låna till infrastruktursatsningar,
vilket skulle gynna den industriella utvecklingen i landet. Styrelsen delar motionärernas uppfattning.
En utbyggd infrastruktur behövs för att en modern ekonomi, som den svenska, ska
kunna nyttja sin fulla potential. Det handlar om järnvägar och vägar för att möjliggöra
snabba och effektiva transporter av varor och arbetskraft, anläggningar för energiöverföring med mera. Det finns dock flera tecken på att investeringarna i svensk infrastruktur borde öka.
Infrastrukturstocken, det samlade värdet av all infrastruktur, har minskat som andel
av BNP sedan mitten på 1990-talet. Samtidigt har persontransporterna ökat snabbare
än BNP vilket ökar trycket på befintlig infrastruktur.
Det finns stora kapacitetsproblem, särskilt på järnvägsnätet, och särskilt i storstadsregionerna.
En ökad befolkningsmängd, ökad urbanisering och behov av anpassningar till kommande klimatförändringar kan dessutom tänkas leda till ett än större behov av nyinvesteringar och underhåll av infrastrukturen framöver.
Dessa faktorer talar för att investeringarna i infrastruktur bör öka. Frågan är hur de
ska finansieras?
I dag finansieras infrastruktur huvudsakligen via anslag i statsbudgeten, ibland i
kombination med brukaravgifter. Vissa större projekt har dock delvis lånefinansierats.
Det gäller till exempel Öresundsbron. LOs styrelse menar att det i dagsläget finns goda
skäl för staten att öka sin upplåning till transportinfrastruktur, men också till andra
investeringar. Inflationen och räntorna är låga, arbetslösheten alltför hög, det finns
stora, lättidentifierade behov i samhället och de offentliga finanserna är urstarka.
Hur det ska se ut på längre sikt måste dock utredas noggrannare. Det finns goda
skäl att se över dagens mål för de offentliga finanserna som stipulerar att den offentliga sektorn ska gå med ett överskott om 1 procent av BNP över en konjunkturcykel.
Men den exakta utformningen av alternativet bör studeras noggrannare. Exempel på
alternativ som bör utredas är en nivå på statsskulden som andel av BNP, ett nytt mål för
det finansiella sparandet och införandet av en drifts- och kapitalbudget.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 17.3.
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17.4
Formulera en politik för tjänstesektorns utveckling av svensk ekonomi
Kommunalarbetareförbundet och Hotell- och restaurangfacket
Tjänstesektorn växer och bidrar alltmer till utvecklingen av den svenska ekonomin. Men trots sektorns stora betydelse för den svenska arbetsmarknaden,
saknar LO en sammanhållen och långsiktig näringspolitik för en hållbar
utveckling inom dessa branscher. Vår uppfattning är att LO bör förstärka
sin kunskap om tjänstesektorns karaktär, utmaningar och potential samt
formulera en långsiktig politik för en hållbar tjänsteproduktion i framtiden.
Genom åren har allmän skolplikt, hög produktivitet och stor omställningsförmåga bidragit till att Sverige gått från fattigt jordbrukssamhälle till
framgångsrikt industri- och tjänstesamhälle. Det är av yttersta vikt – både
för Sverige och för arbetare inom yrken som organiseras av LO förbunden –
att även fortsättningsvis skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt.
Genom att granska och synliggöra sektorns utmaningar och möjligheter,
kan LO förstärka arbetet för en hållbar tjänsteproduktion som utgår från
klimatsmarta lösningar, en god löneutveckling, trygga anställningar och
en säker arbetsmiljö.
Det svenska näringslivet har genomgått en stor omställning från varuproduktion till tjänsteproduktion. En allt större del av produktionen har
förflyttats från verkstad till kontor, från stora industrier till mindre tjänsteföretag. Även sysselsättning, produktionsvolymer och utbudet av nya tjänster inom tjänstesektorn har växt. Allt fler av LO-förbundens medlemmar
arbetar också inom sektorn.
Trots den starka utvecklingen finns flera problem i tjänstesektorn. Tre
betydande problem är det utbredda missbruket av otrygga anställningar med
många deltids- och visstidsanställningar, förekomsten av allvarliga brister
i arbetsmiljön, samt att många tjänsteyrken har låg status trots att arbetstagarna är proffs på det de gör. I LOs rapport Arbetstider 2015 framgår att
deltidsarbete är mångdubbelt större i LO-förbund inom tjänstesektorn än
inom industrin. De successivt försämrade arbetstiderna och försörjningsmöjligheterna leder till att många lämnar sektorn, och endast ser tjänsteyrken
som ingångs- och genomgångsjobb för att få in en fot på arbetsmarknaden
innan de går vidare till ett annat jobb eller en utbildning.
Problemet med tjänstesektorns låga status och otrygga villkor bidrar
också till att allt färre unga skaffar sig en gymnasial yrkesutbildning inom
tjänstesektorn. Resultatet är en dramatisk ökning av antalet anställda som
saknar adekvat yrkesutbildning. Att antalet utbildningsplatser på gymnasieskolan, yrkeshögskolan, Komvux och arbetsmarknadsutbildningar minskat
ger färre möjlighet till kompetensutveckling i arbetet. Förutom att leda till
akut kompetensbrist, riskerar bristen på arbetskraft med rätt utbildning att
hålla tillbaka sektorns framtida konkurrenskraft. Sektorns tillväxt och status hämmas också av att allt fler företag saknar kollektivavtal och på olika
sätt försöker snedvrida konkurrensen.
Ett annat problemområde är en alltför begränsad utveckling av teknisk
utrustning och digitala lösningar. Det beror bland annat på för små investeringar i förbättrade anställningsvillkor, vilket håller tillbaka utvecklingen
av en god arbetsmiljö och ökad produktivitet. Dessvärre uppmärksammar
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arbetsgivarna inom tjänstesektorn sällan det direkta sambandet mellan
goda arbetsvillkor och ökad produktivitet i verksamheten. IF Metall visar
i rapporten En rättvisare bild av industrin att svensk industri i många fall
är internationellt ledande. Vi menar att de i dag mycket låga förväntade arbetsinkomsterna starkt hämmar teknikutvecklingen och produktiviteten i
tjänstesektorn. Slutsatsen är att en god löneutveckling, i både tjänstesektorn
och industrin, leder till teknikutveckling, rationalisering och långsiktiga
konkurrensfördelar för svensk ekonomi.
När det gäller produktionssidans bidrag till bruttonationalprodukt (BNP)
har det under senare år varit vanligare att tjänsteproduktionen bidrar mer
till BNP än varuproduktionen gör, med undantag av år 2010. Sveriges BNP
uppgick 2013 till 3 700 miljarder kronor i löpande priser (SCB NR 10 SM 1501).
Näringslivets produktion ökade med nära 2 procent, där varuproduktionen
minskade (− 1, 8 procent) och tjänsteproduktionen ökade (+ 3,9 procent).
De offentliga myndigheternas produktion minskade något (− 0,4 procent).
Näringslivets lönesumma bestod av 65 procent från tjänsteproduktion
och 35 procent från varuproduktion. Den starkaste ökningen av lönesumman skedde i branscherna hälso- och sjukvård/vård och omsorg (+ 7,5 procent) samt hotell- och restaurang (+ 7,4 procent). Den svagaste utvecklingen
hade tillverkningsindustrin (− 0,7 procent) samt transport och magasinering
(− 0,2 procent).
Sysselsättningen i Sverige fortsatte att öka under 2013. Inom näringslivet ökade antalet sysselsatta (+ 0,8 procent). Tjänstesektorn ökade (+ 1,6
procent) och varusektorn minskade (− 0,7 procent). Den offentliga sektorn
ökade (+ 1,0 procent). Arbetsproduktiviteten steg inom tjänstebranscherna
(+ 3,1 procent), medan varubranscherna minskade (− 1,2 procent). När det
gäller produktivitetsanalyser för den offentliga sektorn är underlaget svårt
att analysera och i behov av ytterligare metodutveckling.
I dag saknar LO en rättvisande redovisning av tjänstesektorns betydelse
för landets arbetsmarknad, ekonomi och utvecklingsmöjligheter. Tidigare
har nationalräkenskapernas redovisning av sektorn varit otillfredsställande,
men under det senaste decenniet har det skett en utveckling av bättre metoder som underlättar för analysen av tjänstesektorns bidrag i den svenska
ekonomin. Förminskandet av tjänstesektorns värde och betydelse för Sverige
förekommer även i andra sammanhang, genom att avfärda tjänstesektorn
som okvalificerad, trots en stor variation i både arbetsuppgifter och kvalifikationer. Precis som inom andra sektorer.
LO kan på många sätt bidra till att främja den långsiktiga utvecklingen
av tjänstesektorn i svensk ekonomi. En politik som belyser tjänstesektorn i
svensk ekonomi ska ta fasta på arbetstagarnas förmåga till omställning och
behov av yrkes- och kompetensutveckling, vilka möjliggör utveckling av
banbrytande innovationer i verksamheten. Dessa kan i sin tur leda till ekonomiska språng på såväl den inhemska som den internationella marknaden.
Arbetare i LO-förbundens yrken ska ha rättvisa, jämställda löner och
arbetsvillkor som ger inkomster det går att leva på. Det ska vara trygga
anställningar, säker arbetsmiljö och hållbar produktion med klimatsmarta
lösningar.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO utformar ett politiskt program som främjar tjänstesektorns utveckling
med god löneutveckling, trygga anställningar med säker arbetsmiljö (behandlas under dagordningspunkten 17.5),
att LO förstärker arbetet för en hållbar tjänsteproduktion med klimatsmarta
lösningar (behandlas under dagordningspunkten 17.5.4),
att synliggöra tjänstesektorns växande betydelse för svensk ekonomi (behandlas under dagordningspunkten 17.5),
att LO verkar för fler utbildningsplatser till tjänsteyrken inom både ungdoms- och vuxenskolan (behandlas under dagordningspunkten 17.4),
att LO förstärker arbetet med ordning och reda inom tjänstesektorn (behandlas under dagordningspunkten 14.1),
att LO avsätter mer resurser för kunskapsuppbyggnad om tjänstesektorns
utveckling, behov, potential och utmaningar (behandlas under dagordningspunkten 17.5),
att LO verkar för att höja yrkesstatusen inom tjänstesektorns olika branscher (behandlas under dagordningspunkten 17.4),
att LO förstärker arbetet för en jämställd arbetslinje som möjliggör ekonomisk frihet för kvinnor och män samt
att LO synliggör välfärdstjänsternas betydelse och bidrag till utvecklingen
i svensk ekonomi (behandlas under dagordningspunkten 17.5).
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Utlåtande motion 17.4 åttonde att-satsen
17.4 åttonde att-satsen
att LO förstärker arbetet för en jämställd arbetslinje som möjliggör ekonomisk frihet
för kvinnor och män.
Den största skillnaden på svensk arbetsmarknad, i absoluta tal, är den mellan kvinnor
och män. Skulle kvinnors sysselsättningsgrad vara lika hög som mäns, skulle sysselsättningen öka med omkring 96 000 personer (2014).
Kvinnor deltidsarbetar dessutom i betydligt större utsträckning än männen – 24
procent av kvinnorna arbetar deltid (ofta ofrivilligt) jämfört med 8 procent av männen.
Detta innebär att kvinnors faktiska arbetsutbud i genomsnitt är 5,4 timmar kortare i
veckan än mäns (2014). Skulle kvinnor jobba lika många timmar som män skulle det
innebära en ökad sysselsättning med 11,5 miljoner arbetade timmar per vecka, vilket
motsvarar cirka 346 000 fler sysselsatta. Sammantaget uppgår skillnaden i sysselsättning mellan kvinnor och män alltså till motsvarande nästan 440 000 sysselsatta. Ska
målet om full, hög och jämn sysselsättning nås, måste kvinnors sysselsättning därför
öka kraftigt.
Viktiga orsaker till att kvinnor arbetar mindre än män är att det saknas en heltidsnorm på stora delar av den kvinnodominerade arbetsmarknaden och att kvinnor tar
ett stort ansvar för sina anhöriga, särskilt barnen, vilket går ut över deras möjlighet
att lönearbeta. Kvinnor i LO-grupperna är särskilt utsatta. För att öka sysselsättningen
bland kvinnor, måste bland annat heltid och tillsvidareanställning bli norm på hela
arbetsmarknaden. Dessutom måste samhällsservicen, särskilt barn- och äldreomsorgen, bli mer tillgänglig och hålla högre kvalitet än i dag. Därutöver måste föräldraförsäkringen delas mer lika mellan föräldrarna än i dag.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 17.4 åttonde att-satsen.
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17.5
Dags för jämlikhet!
Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas Förbund, Målareförbundet och Seko
Efter nästa fyra decennier av ökande klyftor har ojämlikheten på den sista
tiden hamnat på dagordningen. Det är hög tid att LO tar initiativet i jämlikhetsfrågan genom ett helhetsgrepp för en ny, offensiv jämlikhets- och
fördelningspolitik.
Under hösten har Thomas Pikettys redan klassiska Kapitalet i tjugoförsta århundradet skapat debatt i Sverige, en fortsättning på den debatt som
initierades i början av decenniet med avstamp i Richard Wilkinson och
Kate Picketts Jämlikhetsanden. Piketty påtalar att kapital inte, som högern
menar, ”sipprar ned” utan i stället bidrar till att göra de rika ännu rikare.
Wilkinson och Pickett visar att jämlika samhällen presterar bättre på i stort
sett alla områden.
2015 års Jämlikhetspristagare Per Molander visar i Ojämlikhetens anatomi
på ett elegant sätt, utan ideologiska övertoner, de mekanismer som skapar
dagens skenande ojämlikhet. Det handlar inte om att den som har mycket
är dugligare än den som har lite, utan om hur initialt små skillnader över
tid lagbundet växer till stora klyftor, med kraft att spränga samhällen i
bitar. Ojämlikheten hotar i dag demokratin. Internationella valutafonden
(IMF) pekar på att arbetar- och medelklassen är de viktigaste motorerna
för konsumtion och tillväxt – tvärtemot den liberala idé om att välstånd
sipprar ned som dominerat ekonomisk teori de senaste trettio åren. IMFchefen Christine Lagarde menar att ”ojämlikhet håller tillbaka tillväxten,
eftersom det avskräcker från investeringar i färdigheter och humankapital,
vilket leder till lägre produktivitet i stora delar av ekonomin”.
Forskningen visar att själva graden av jämlikhet i ett samhälle där de
grundläggande behoven är täckta verkar vara en allt viktigare faktor för
ett bra samhälle. Sällan har fackföreningsrörelsen haft ett så gott underlag för att hävda att någonting måste göras för att bryta utvecklingen mot
ökad ojämlikhet.
Den borgerliga regeringen 2006–2014 bidrog målmedvetet till ökande
sociala klyftor genom att sänka skatterna mest för dem på toppen och försämra trygghetssystemen för arbetarklass och medelklass. Resultatet av åtta
år med borgerligt styre blev att de rikaste 10 procenten fick 25 gånger mer i
skattesänkningar och subventioner än de fattigaste 10 procenten, enligt det
fackliga idéinstitutets Katalys rapport Mest åt de rika (2014). Men vi måste
samtidigt erkänna att denna negativa utveckling inte började med den borgerliga regeringen. Resan bort från ett Sverige där de ekonomiska och sociala
klyftorna minskade inleddes omkring 1980 och har pågått oavsett regering,
om än med olika hastighet och iver.
Den ökade ojämlikheten visar sig på flera sätt:
1. Den totala ojämlikheten i det svenska samhället ökar snabbt mätt med
ginikoefficienten, ett mått på jämlikheten i ett samhälle. Ginikoefficienten rör sig mellan 0 och 1, där 0 motsvarar total jämlikhet och 1 total
ojämlikhet. Under lång tid låg ginikoefficienten för Sverige på runt 0,2.
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I dag ligger den närmare 0,3. Massarbetslösheten, urgröpningen av de
sociala trygghetssystemen, i kombination med stora skattesänkningar
till topp-procenten i samhället, har skapat en hävstång för ojämlikhet.
2. Hastigheten i den accelererande ojämlikheten saknar dessutom motstycke. OECD rapporterade 2014 att Sverige är det OECD-land där ojämlikheten ökat snabbast sedan 1990- talet. Från vår topposition som det
mest jämlika landet har vi nu halkat efter våra nordiska grannländer
och länder som Österrike, Tjeckien, och Slovenien. Många av de problem vi ser i dag, såsom sjunkande skolresultat, är delvis resultatet av
denna ökande ojämlikhet.
3. Utvecklingen är densamma i relationen mellan arbete och kapital. Löntagarna får allt mindre och kapitalägare allt mer av vinsten. På 1960och 1970-talet utgjorde bruttovinsten i Sverige ungefär en fjärdedel av
de samlade inkomsterna, medan den del som gick till löntagarna var
omkring tre fjärdedelar. Sedan mitten av 1990-talet går i stället en tredjedel av inkomsterna till kapitalägarna – löntagarna får hålla till godo
med två tredjedelar. Löntagarna ”avstår” därmed varje år mellan 200
och 400 miljarder till kapitalägarna, jämfört med det tidiga 1980-talet.
Trots den ökade vinstandelen ökar inte investeringskvoten. Den minskar! Vinsterna gör med andra allt mindre nytta. Ovanpå allt detta har
skattebasen dessutom flyttats från kapitalägare till löntagare, genom
att skatterna på kapital sänkts kraftigt. En allt större andel av välfärden
betalas av löntagarnas arbetsinkomster och konsumtion. Kapitalägarna
bidrar allt mindre.
4. Fattigdomen – att leva på en inkomst under 60 procent av medianinkomsten – har återuppstått i Sverige. SCB sammanfattar läget: ”Inget
annat EU-land kan visa upp en lika stor andel hushåll med en god materiell och ekonomisk standard som Sverige. Men samtidigt ökar andelen
av befolkningen som befinner sig i risk för fattigdom i Sverige mellan
åren 2008 och 2013.”
Totalt sett har fattiga hushåll ökat från cirka 5 procent 1990 till cirka 12
procent 2012. Bland sjuka och arbetslösa tvingas i dag var tredje leva i fattigdom. 2003 klassades drygt 9 procent i denna grupp som fattiga. Vidare
har barnfattigdomen ökat lavinartat. 230 000 barn i Sverige – 12 procent –
lever under svåra ekonomiska omständigheter. Det är ett enormt moraliskt,
politiskt och socialt misslyckande att barn växer upp med sämre livschanser
för att deras föräldrar är fattiga. Det är ett kraftigt underkännande av de
senaste decenniernas politik.
Argumenten från höger mot jämlikhet har ofta handlat om tillväxt. Är
tillväxten bara stor nog gynnas alla i samhället, brukar det heta. Denna ideologiska utgångspunkt kallas ”Trickle down”-teorin eller nedsippringsteoremet
och går ut på att även om det mesta av välståndet går till de rikaste hushållen
kommer detta att sippra nedåt till alla. Men denna teori har nu avvisats av både
IMF och tankesmedjan OECD, två aktörer som allt som oftast står till höger.
OECD visar i sin rapport, How is life (2014) att jämlik fördelning är viktigare för ett samhälles välmående än ekonomisk tillväxt. En jämnare spridning av inkomster gynnar den ekonomiska utvecklingen i högre grad, efter-
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som såväl löner som inkomster av kapital har en avtagande marginalnytta.
Enligt OECD har Sverige till och med missat 7 procents tillväxt på grund av
den växande ojämlikheten. Ojämlikheten gör oss alltså kollektivt fattigare.
De kommande decenniernas politik måste präglas av fördelningspolitik
förenat med en politik för full sysselsättning och socialpolitik. Mycket talar
för att det är fackföreningsrörelsen med LO i spetsen som måste formulera
en sådan politik och bygga opinion för den.
Utöver egen politik för jämlikhet bör LO kräva att regeringen tillsätter en jämlikhetskommission med uppdrag att visa hur Sverige kan vända
utvecklingen. Kommissionen ska arbeta fram ett mått på den ekonomiska
jämlikheten och ge förslag på ett jämlikhetsmål som ska införas i statsbudgeten vid sidan om dagens ekonomiska ramverk.
Vi är övertygade om att ökad jämlikhet måste vara en del av en framtid
där fackföreningsrörelsens värderingar stärks och blir verklighet.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att Sveriges regering tillsätter en statlig jämlikhetskommission med uppgift att ta fram en politik och nya mål för ett jämlikt
Sverige samt
att om ovanstående yrkande inte tillgodoses, att LO initierar en egen jämlikhetsutredning under kongressperioden, där synpunkterna ovan blir
en utgångspunkt.

17.6
Ökade inkomstklyftor
Kommunalarbetareförbundet
Inkomstklyftorna i Sverige ökar snabbare än i något annat OECD-land.
Särskilt ökar skillnaderna i disponibel inkomst, vilket visar på en försvagad
fördelningspolitik. Ökade kapitalinkomster och kapitalvinster kombinerat
med nedskärningar av arbetslöshetskassa och sjukförsäkring är några av förklaringarna. Den tidigare alliansregeringens skattepolitik har också spätt
på skillnaderna i disponibla inkomster.
Framför allt har arbetare med endast förgymnasial utbildning halkat
efter i inkomstutvecklingen under de senaste decennierna, särskilt sedan
mitten av 2000-talet. Den relativa fattigdomen har ökat från 2006 och framåt. Relativt fattig är den andel av befolkningen som har inkomster som är
lägre än 60 procent av medianinkomsten i landet. Det rör sig framför allt
om människor som är arbetslösa eller sjuka, pensionerade kvinnor och ensamstående med barn.
Realinkomstutvecklingen för arbetslösa och sjuka har inte hållit jämna
steg med utvecklingen för förvärvsarbetande. En viktig förklaring kan vara
att konstruktionen av socialförsäkringsförmånerna saknar tydlig koppling
till löneutvecklingen. Golv och tak i
arbetslöshetsersättningen har varit nominellt konstanta sedan 2002, vilket lett till en gradvis urholkning av ersättningen i förhållande till löneutvecklingen. Utöver det har strängare kvalifikationsregler i arbetslöshetsförsäkringen medfört att försäkringens täckningsgrad minskat betydligt.
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Orsakerna bakom den växande ojämlikheten vad gäller disponibel inkomst är mångfacetterade. Det kräver en ordentlig genomlysning av den
reala inkomstutvecklingen för LOs grupper och hur det samverkar med
den ökande otryggheten på arbetsmarknaden och den tilltagande kapitalackumulationen.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO gör en utredning av den disponibla inkomstutvecklingen där olika
löntagargrupper tydligt lyfts fram samt
att LO tar fram statistik som möjliggör analys av förmögenhetsspridningen
över tid.

Utlåtande motionerna 17.5 och 17.6
17.5
att LO verkar för att Sveriges regering tillsätter en statlig jämlikhetskommission med
uppgift att ta fram en politik och nya mål för ett jämlikt Sverige samt
att om ovanstående yrkande inte tillgodoses, att LO initierar en egen jämlikhetsutredning under kongressperioden, där synpunkterna ovan blir en utgångspunkt.
17.6
att LO gör en utredning av den disponibla inkomstutvecklingen där olika löntagargrupper tydligt lyfts fram samt
att LO tar fram statistik som möjliggör analys av förmögenhetsspridningen över tid.
Motionerna 17.5 och 17.6 lyfter en mycket allvarlig utveckling. Under de senaste decennierna har de ekonomiska klyftorna i Sverige ökat. Motionerna pekar dessutom på att
ojämlikheten vad gäller disponibel inkomst ökat mer i Sverige än i något annat OECD
land. Styrelsen delar den oro för denna utveckling som uttrycks i motionerna.
Precis som framhålls i motion 17.5 finns flera anledningar till varför ökad ojämlikhet
är ett problem. Motionärerna påpekar att empiriska undersökningar visat att jämlika
samhällen presterar bättre på i stort sett alla områden. Som exempel nämns negativa
effekter av ökad ojämlikhet på tillväxten. Ett annat exempel som lyfts är de potentiellt
förödande effekterna av ökad ojämlikhet på vår demokrati. Fler anledningar kan läggas
till de som nämns i motionen. Ökad ekonomisk ojämlikhet har till exempel visat sig vara
förknippat med ökad kriminalitet, hälsoojämlikhet samt med ökad risk för ekonomiska
kriser och finansiell instabilitet. Det finns dessutom mycket forskning som pekar på
att föräldrars ekonomiska situation går i arv till deras barn. Detta är speciellt vanligt
bland de allra rikaste och bland de allra fattigaste i samhället. Risken är alltså stor att
ojämlikheten och de ökade klassklyftorna cementeras. Med detta som bakgrund delar
styrelsen motionärernas syn, att något måste göras för att bryta utvecklingen.
Vad som orsakat denna utveckling mot ökad ekonomisk ojämlikhet är dock inte
självklart. Möjliga orsaker som lyfts fram i motionerna 17.5 och 17.6 är ökad arbetslöshet, otrygghet på arbetsmarknaden, urholkning av de sociala trygghetssystemen,
skattesänkningar som gynnar de som har det bäst och ökade kapitalinkomster. Som
motionärerna till 17.6 påpekar är orsakerna mångfacetterade. Andra potentiellt viktiga
bakomliggande orsaker, som studerats inom forskningen på området, är bland annat
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effekterna av ökad globalisering, ökad digitalisering och minskad facklig organisering.
Troligen har många olika faktorer samspelat och skapat den utveckling vi sett i Sverige
under de senaste dryga tre decennierna.
Det är inte bara de bakomliggande orsakerna som är svåridentifierade, lösningarna
är inte heller självklara. Styrelsen instämmer därför med motionärerna till 17.5 och 17.6
i att det behövs mer kunskap om vad som orsakar de ökade skillnaderna och hur vi på
bästa sätt kan komma åt dem.
I motion 17.5 första att-satsen föreslås det att LO ska verka för att en statlig jämlikhetskommission tillsätts med uppgift att ta fram en politik och nya mål för ett jämlikt
Sverige. En statlig jämlikhetskommission har varit på bordet tidigare. I sin regeringsplattform inför valet 2010 var de rödgröna överens om att tillsätta en sådan jämlikhetskommission om de vann valet. När det nu finns en rödgrön regering på plats är det hög
tid att detta kommer till stånd. En statlig jämlikhetskommission har potentialen att ge
tyngd åt frågan och ge oss den kunskap på området som behövs för att vända trenden.
Om en statlig jämlikhetskommission inte blir av, är styrelsen också eniga med motionärerna av 17.5 att LO då måste ta rodret.
Styrelsen är dock även enig med motionärerna till 17.6 att det är viktigt att LO
själva tar på sig en roll vad gäller att öka kunskapen om den ekonomiska ojämlikheten
och dess konsekvenser. LO bör därför oavsett om en statlig kommission blir av eller
inte själva arbeta med att fördjupa kunskaperna om den ekonomiska ojämlikheten
i Sverige, både vad gäller dess utveckling, dess orsaker och dess konsekvenser. LO
måste även formulera egna lösningar som vi tror på bästa sätt kan bryta utvecklingen.
LOs styrelse avser, med anledning av detta, ha ett speciellt fokus på jämlikhet under
kommande kongressperiod. Detta fokus kommer att utmynna i en kongressrapport på
ämnet jämlikhet till kongressen 2020.
Motionärerna yrkar i att-satserna till 17.6 på att LO både utreder utvecklingen av den
disponibla inkomsten och tar fram statistik om utvecklingen av förmögenhetsojämlikheten. Styrelsen instämmer med motionärerna om vikten av att i en utredning beakta
olika aspekter av ekonomisk ojämlikhet; både inkomster och förmögenheter påverkar
människors ekonomiska standard. Så gör även ojämlik offentlig och privat konsumtion
och konsumtionsmöjligheter vilket därför är andra aspekter som också bör undersökas.
I 17.6 andra att-satsen skriver motionärerna att LO bör ta fram statistik som möjliggör analys av förmögenhetsspridningen över tid. Styrelsen är enig med motionärerna i
det avseende att det är viktigt att den statistik som finns att tillgå bör sammanställas
och analyseras av LO. Det är dock viktigt att påpeka att ansvaret för själva insamlingen
av statistik av detta slag är och bör vara statens. Sedan förmögenhetsskatten avskaffades i Sverige 2007 producerar SCB inte längre statistik över hushållens tillgångar och
skulder, vilket omöjliggör analys av förmögenhetsfördelningens utveckling sedan dess
med hjälp av offentlig statistik. LO bör därför verka för att SCB återupptar sin statistikproduktion på detta område.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.5 andra att-satsen och 17.6 samt
att anse motion 17.5 första att-satsen besvarad.
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I debatten deltog
Camilla Widman, Seko
Niclas Svanberg, Byggnads
Mirja Räihä, Kommunal
Therese Guovelin, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Mirja Räihä, Kommunal yrkande om bifall på motion 14.65 andra att-satsen,
––Camilla Widman, Seko m.fl. yrkande om bifall på motion 17.5 första attsatsen.

Beslut

Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 14.65 andra att-satsen.
Votering begärdes av Håkan Nilsson, Kommunal.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 17.5 första att-satsen.
Votering begärdes av Niclas Svanberg, Byggnads.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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17.1.1 Skatter
Motionerna 17.7–17.19, 14.24 andra att-satsen, 14.76 första attsatsen, 17.2 andra att-satsen, 17.29 andra att-satsen, 17.62 femte och sjätte att-satsen samt 17.73 första–tredje att-satserna
17.7

Progressiva skatter och en expansiv arbetsmarknadspolitik
Byggnadsarbetareförbundet
Under den borgerliga regeringsmakten har skattebasen minskat och skattskyldigheten relativt ökat för de grupper som har sämst förmåga att betala
skatt, ålderspensionärer och arbetslösa. Vi tycker inte att det är rimligt. I
ett modernt samhälle ska man bidra efter förmåga.
De ekonomiska kriser som drabbar oss visar att de ekonomiska systemen har
stora brister. Brister som kräver att vi har en ekonomisk politik att möta dem och
tillgångar för att kunna föra en expansiv politik som minskar krisernas effekter.
Så är inte fallet i dag. Den borgerliga politiken subventionerar de välbeställda och skär ner skatteintäkterna. Även nu, då vi har en socialdemokratiskt ledd regering, kvarstår mycket av de borgerligas orättfärdiga politik
och felprioriteringar. Vi ser behovet av att skapa handlingsutrymme för att
tidigarelägga och möjliggöra viktiga investeringar i människan, investeringar
i skola, vård och omsorg såväl som i bostäder och infrastruktur. Politikerna
behöver bekänna färg, våga visa handlingskraft och staka ut vägen till ett
bättre och mer rättvist samhällsbygge.
Skatt efter bärkraft och fördelning utefter behov.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att progressiviteten i skattesystemet ökar samt
att LO verkar för en skattepolitik som ökar möjligheten att föra en expansiv
politik i ekonomiska kriser.

17.8
Den svenska skattepolitiken
Byggnadsarbetareförbundet region Väst
Hur hög skatt vi ska ha i Sverige och på vad är något som man debatterar
ofta om inom svensk politik. När Alliansen kom till makten 2006, började
man att forma skattepolitiken efter den så kallade ”Arbetslinjen”, där man
påtalade att ”Det ska löna sig att arbeta”. Denna politik fick till följd att
Sverige är det land inom OECD där inkomstklyftorna ökade snabbast på
grund av sänkt skatt för de som arbetar, men försämringar för de som får
sin inkomst via försäkringssystemet. Svenskt Näringsliv och den borgerliga
pressen, försvarar Alliansens skattesänkningar och det är här som LO och
dess medlemmar måste argumentera för ett solidariskt skattesystem, för att
jämna ut inkomstklyftorna och behålla den solidariskt finansierade välfärden. Vad är det för ett samhälle vi vill ha? Konjunkturinstitutet (KI) har
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påtalat att det kommer att krävas stora skattehöjningar om vi ska behålla
välfärden som den är i dagsläget och inte låta den försämras.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO arbetar för ett större solidariskt skatteuttag i svensk ekonomi till
förmån för förbättringar i vårat försäkringssystem och till investeringar
och satsningar för att få ner arbetslösheten.

17.9
Skatteinbetalning
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Sverige har till skillnad från en del andra EU länder inte valt att personer
som arbetar i landet ska vara skattskyldiga och betala inkomstskatt i landet
från första dagen. Det har visat sig vara ett sätt att både undkomma skatt,
både här och i det land personen eller företaget kommer ifrån. Det är också
ett sätt för företag att pressa priset på arbete under kollektivavtalsnivåerna
som påverkat vem som fått jobb eller entreprenader, vilket troligen över tid
kommer påverkar antalet anställda i inhemska företag och avtalsnivåerna
menligt. Med tydligare skattskyldighet och utan respittid kan både våra
gemensamma samhälleliga inkomster öka och en större konkurrenslikhet
uppnås.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för en förändring i systemet så att skatt ska betalas redan
vid första verksamhetsdagen.

Utlåtande motionerna 17.7–17.9, 14.24 andra att-satsen,
14.76 första att-satsen, 17.2 andra att-satsen, 17.29 andra attsatsen, 17.62 femte och sjätte att-satsen samt 17.73 förstatredje att-satserna.
17.7
att LO verkar för att progressiviteten i skattesystemet ökar samt
att LO verkar för en skattepolitik som ökar möjligheten att föra en expansiv politik i
ekonomiska kriser.
17.8
att LO arbetar för ett större solidariskt skatteuttag i svensk ekonomi till förmån för
förbättringar i vårat försäkringssystem och till investeringar och satsningar för att
få ner arbetslösheten.
17.9
att LO ska verka för en förändring i systemet så att skatt ska betalas redan vid första
verksamhetsdagen.
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14.24 andra att-satsen
att skatten för utländska företag som transporterar gods ska betalas i Sverige från
första dagen.
14.76 första att-satsen
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer tas bort.
17.2 andra att-satsen
att kongressen ger LO i uppdrag att undersöka och lägga fram förslag om ett mer solidariskt och progressivare skattesystem som bättre gynnar låg och medelinkomsttagarna.
17.29 andra att-satsen
att LO med kraft ska verka för att regering och riksdag genomför en förändring i skattesystemet så att den som har drabbats av arbetslöshet inte ska bestraffas med
högre skattenivå än de som har arbete.
17.62 femte och sjätte att-satsen
att skatten för utländska företag ska betalas i Sverige från första dagen samt
att 183-dagars regeln avskaffas.
17.73 första–tredje att-satserna
att LO ska verka för att fastighetsskatten för hyresrätter tas bort,
att LO ska verka för att skattefria underhållsfonder för hyresrätter upprättas samt
att LO ska verka för att ROT-avdrag till hyresrätter införs.
Skatternas utformning är en central del av den ekonomiska politiken. Detta gäller
särskilt i Sverige som har en stor offentlig sektor och därmed ett behov av ett relativt
omfattande skatteuttag.
I början på 1990-talet genomfördes en omfattande skattereform i Sverige. Reformen
byggde på principer om ökad likformighet och neutralitet. Ett viktigt resultat av skattereformen var att skattesatserna sänktes samtidigt som skattebaserna breddades.
Men under de senaste 20 åren har skattesystemet blivit allt krångligare och allt mer
orättvist. Ett stort antal beslut har fattats som försämrat dess funktionssätt. Det
svenska skattesystemet kan i dag i delar liknas vid en schweizerost, full med håligheter. Samtidigt har nya utmaningar för det svenska skattesystemet vuxit inte minst
genom Sveriges EU-medlemskap. Klyftorna i Sverige har vuxit kraftigt sedan början på
1990-talet. Särskilt de rikaste har dragit ifrån de övriga i samhället. Under de borgerliga regeringsåren har skatterna ändrats på ett sätt som har minskat skattesystemets
progressivitet och bidragit till att öka klyftorna.
LOs styrelse anser att Sverige behöver en bred skatteöversyn som kan leda fram
till en skattereform. En översyn av det svenska skattesystemet bör göras på ett sätt så
att fler aktörer blir beredda att ta ansvar för helheten. Arbetsmarknadens parter måste
involveras tidigt. Löntagarkollektivet är inte vinnare på särlösningar utan på helhetslösningar. LO ska vara aktiv i att opinionsbilda för en bred skatteöversyn i Sverige med
sikte på en skattereform. En skattereform behöver beakta flera stora utmaningar.
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Skattesystemet behöver bli rättvisare. De som har stora inkomster, förmögenheter
och stora inkomster av kapital behöver bidra mer. På så sätt kan progressiviteten öka.
Skatten på arbete bör inte höjas. Skatt ska betalas efter bärkraft. De borgerliga partiernas idé att pensionärer, sjuka och arbetslösa ska betala högre skatt är omoralisk och
hör inte hemma i vårt skattesystem. Skatteklyftan ska tas bort.
Välfärden kommer att kosta allt mer, inte minst på grund av demografiska förändringar som innebär att behovet av välfärdstjänster ökar. Till detta kommer att vi på viktiga välfärdsområden redan i dag har stora eftersatta behov såsom i skolan, infrastrukturen och våra gemensamma försäkringar. Finansieringen av den framtida välfärden
ska i första ledet ske genom att vi hävdar den fulla sysselsättningen. Men skatterna
kommer med stor sannolikhet att behöva höjas.
Länder med högre skattekvot och som spenderar mer resurser på välfärdssystemen
tenderar att ha en jämnare inkomstfördelning än länder med mer begränsade välfärdssystem. Höga skatter skapar helt enkelt förutsättningar för mindre klyftor.
Internationaliseringen utgör en stor utmaning för det svenska skattesystemets hållbarhet. Transportbranschen är en bransch som är särskilt utsatt för illojal skattekonkurrens, med flera exempel på hur utländska företag som verkar i Sverige undviker att
betala svenska skatter. Dessa problem finns tyvärr även i många andra branscher.
Det finns i dag undantag och luckor i de svenska skattereglerna, som utnyttjas av
oseriösa internationella företag. Ett sådant undantag som kan användas av oseriösa
internationella företag är att personer som vistas i Sverige i mindre än sex månader är
begränsat skattskyldiga. Enligt reglerna kan inkomst undantas från beskattning om
den anställde vistas i Sverige kortare tid än 183 dagar under en tolvmånadersperiod.
Ersättningen ska komma från en utländsk arbetsgivare som inte har fast driftställe i
Sverige. LOs styrelse anser att skattereglerna behöver ses över så att de inte skapar
osunda konkurrensvillkor mellan svenska och utländska företag.
Den samlade beskattningen av bostäder behöver ses över. Inriktningen på översynen av beskattning av bostäder bör vara att uppnå skattemässig neutralitet mellan
olika upplåtelseformer, att främja en effektiv användning av bostadsbeståndet samt
breda insatser för att alla ska ha möjlighet till det goda boendet. Det bör betonas att
mer omfattande förändringar av beskattning av bostäder, sänkta såväl som höjda skatter, måste ske med stor varsamhet. Allt för stora och snabba förändringar av beskattningen av fastigheter kan utlösa ett kraftigt prisfall på bostäder.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.7 första och andra att-satsen, 17.8, 14.76 första att-satsen,
17.2 andra att-satsen samt 17.29 andra att-satsen samt
att anse motionerna 17.9, 14.24 andra att-satsen, 17.62 femte och sjätte att-satsen
samt 17.73 första–tredje att-satsen besvarade.
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17.10
Avdragsrätt för fackföreningsavgift
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
Tidigare – innan Alliansen övertog regeringsmakten – hade fackföreningsanslutna begränsad avdragsrätt på sin fack- och a-kasseavgift. Samtidigt har
företagen och arbetsgivarorganisationerna fortfarande kvar sin avdragsrätt.
Vi anser att en sådan orättvisa måste rättas till.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avdragsrätten för fackavgiften
återinförs samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att skattereduktionen på a-kasseavgiften återinförs.

17.11
Avdragsrätt för fackföreningsavgift
Handelsanställdas förbund avd 20 Stockholm
Avdragsrätten för medlemsavgifterna i a-kassan och den fackliga organisationen avskaffades i budgetpropositionen för 2007. Arbetsgivaren har haft
kvar möjligheten till avdrag för medlemskap i arbetsgivarorganisation vilket
utgör en obalans i avdragsrätten.
Det är bra att löntagare är medlemmar i a-kassor, det ger viss trygghet
och a-kassan fungerar i bästa fall som en omställningsförsäkring. Löntagare
ska givetvis vara fackligt organiserade, det är bra för både individen och den
gemensamma förhandlingsstyrkan på arbetsplatsen. Det är bra för staten
och politiken att det finns organiserade intressen att föra dialoger med.
För att stärka socialförsäkringssystemets roll i välfärdsstaten och för att
ge lika villkor i avdragsrätt för arbetsgivare och arbetstagare så måste avdragsrätten för medlemsavgifterna i a-kassa och facklig organisation återinföras. Det stärker dessutom arbetslinjen, inte minst genom att underlätta
rörligheten på arbetsmarknaden.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att a-kasseavgiften och avgiften för fackligt medlemskap åter blir avdragsgilla.

17.12
Avdragsrätt för facklig avgift ska återinföras
Handelsanställdas förbund avd 12 Borås
Fram till 2006, när de borgerliga partierna kom i regeringsställning, fanns
det avdragsrätt för fackföreningsavgiften. Trots allt snack från de borgerliga
företrädarna om att det var viktigt med parter på arbetsmarknaden, slopade
de avdragsrätten vi hade. Däremot lät de våra motparter, arbetsgivarna, behålla sin avdragsrätt för avgifter till deras organisationer. Detta var ett av
de borgerliga partiernas sätt att mycket medvetet försvaga arbetstagarnas
organisationer.
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Den borgerliga engelske premiärministern Winston Churchill sade redan
på 1940-talet att fackföreningar är en sedan länge etablerad tradition och
en viktig del i vårt samhälle. Det är mycket sällan som vi instämmer i vad
en borgerlig politiker säger, men detta yttrande tycker vi är bra.
Vi hävdar bestämt att det är bra för alla, löntagare och faktiskt också
för arbetsgivarna, om det är ordning och reda på arbetsmarknaden. Första
förutsättningen för detta är starka parter.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ges i uppdrag att kräva att avdragsrätten för avgiften till fackliga
organisationer återinförs.

17.13
Fackföreningsavgift
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
De fackliga organisationerna har under ett antal år lidit svårt av sviktande
medlemsantal bland annat föranlett av politiska beslut som drabbat medlemmarna ekonomiskt. Det är hög tid att reglera den orättvisa som gäller
mellan arbetsgivarpart och arbetstagarpart i fråga om medlemskapets värde
och avdragsrätt vid deklaration. Rätten enligt att-satsen har tidigare funnits
som grund för arbetsmarknadsparternas lika värde. I dag gäller inte detta,
arbetsgivaravgiftens kostnad för medlemskap i arbetsgivareorganisation är
avdragsgill, dock inte medlemsavgift till facklig organisation.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att fackföreningsavgiften ska vara avdragsgill vid deklaration.

17.14
Återinförande av avdragsrätt för medlemskap i en fackförening
Byggnadsarbetareförbundet
Den samlade fackföreningsrörelsen och våra förbund har en oerhört viktig och samhällsbärande funktion på den svenska arbetsmarknaden och i
samhället i stort. Vi bär den svenska modellen och säkerställer ordning och
reda på arbetsmarknaden.
Fackföreningsrörelsen har genom sin värdegrund om allas lika värde och
rätt, en nyckelroll i att skapa en maktbalans mellan arbetsgivarnas och den
anställdas intressen.
Med stöd av lagstiftning och kollektivavtal ges vi möjlighet att upprätthålla lag och ordning och inte minst de grundläggande mänskliga rättigheterna som yttrandefrihet och demokrati. Under det senaste decenniet har
insikten om fackföreningsrörelsens roll och funktion decimerats genom
värderingsförskjutningar och antifacklig politik.
Skolväsendet och även den tredje statsmakten har valt att följa de antifackliga retorikernas logik genom att inte tala om de djupare grundläggande
värderingsfrågorna utan istället utmåla oss för att vara ett särintresse med
protektionism och rasism på agendan, då vi står upp för likabehandling
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oavsett ursprung, ålder eller kön. Detta är djupt beklagligt och fullständigt
grundlöst.
Parterna på arbetsmarknaden har ett ansvar att stå upp för och upprätthålla en hög organisationsgrad och en hög täckningsgrad på kollektivavtalen.
Man har systematiskt underminerat den svenska modellens grundfundament och försvårat och ifrågasatt medlemsrekrytering, avtalsbevakning och
kollektivavtalsteckning. Man har gjort ett fackligt medlemskap dyrare och
arbetslöshetsförsäkringen sämre.
Att företagare har rätt att dra av sina avgifter till arbetsgivarföreningar
samtidigt som löntagare inte har rätt att dra av fackföreningsavgiften och
a-kasseavgiften är en orättvis behandling av löntagarna. Det är rimligen lika
viktigt för löntagare som det är för företagare att ha ekonomisk möjlighet att
vara med i en intresseorganisation. Det är nu hög tid att återskapa balansen
och göra det mera attraktivt med ett fackligt medlemskap.
Organiseringen och samhällsinformation om fackföreningen, prioriteras i vart förbund, men vi behöver utöva facklig politisk påverkan gemensamt i LO.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att återinföra avdragsrätt för medlemskap i fackföreningen
samt
att återinföra avdragsrätt för arbetslöshetsförsäkringen.

17.15
Skattereduktion
Fastighetsanställdas Förbund avd Skärgården, avd Skärholmen, avd Tumba,
avd Hallunda samt avd Huddinge
Bland de första sakerna som den borgerliga regeringen införde när de kom
till makten hösten 2006 var att slopa skattereduktionen för avgifter till
fackföreningen och a-kassan.
Därigenom skapades återigen ett ensidigt gynnande av ena parten på
arbetsmarknaden – arbetsgivaren – då arbetsgivaren fortfarande har rätt
till att dra av sin avgift till arbetsgivareorganisationen. Att det tillåts ske
är högst anmärkningsvärt med tanke på att hela den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på ett jämbördigt förhållande mellan parterna. Att i
praktiken höja kostnaden för medlemskap i arbetstagarens organisationer
är ytterligare ett led i att försvaga oss. Detta får fortgå trots att vi numera
har en socialdemokratisk regering.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO med kraft verkar för att skattereduktioner ska gälla för avgifter till
fackförening och a-kassa.
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17.16
Angående skattereduktion
Elektrikerförbundet verksamhetskrets 1
Bland de första sakerna som den borgerliga regeringen införde när de kom
till makten hösten 2006 var att slopa skattereduktionen för avgifter till
fackföreningen och a-kassa. Därigenom skapades återigen ett ensidigt gynnande av ena parten på arbetsmarknaden – arbetsgivaren; då arbetsgivaren
fortfarande har rätt till att dra av sin avgift till arbetsgivareorganisationen.
Att det tillåts ske är högst anmärkningsvärt med tanke på att hela den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på ett jämbördigt förhållande mellan
parterna. Att i praktiken höja kostnaden för medlemskap i arbetstagarens
organisationer är ytterligare ett led i att försvaga oss. Detta får fortgå trots
att vi numera har en socialdemokratisk regering.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO med kraft verkar för att skattereduktioner ska gälla för avgifter till
fackförening.

17.17
A-kasseavgift
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
A-kassan ska vara avdragsgill vid lönedeklarationen. Detta grundar vi på att
a-kassan är den enda försäkring som betalas med skattade pengar. När man
”lyfter” den får man betala skatt på pengarna. Jämför man med en husförsäkring så skulle man få betala skatt på pengarna som försäkringsbolaget
betalar för återuppbyggnaden av huset om det brunnit ned.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att a-kassan ska vara avdragsgill vid lönedeklarationen.

Utlåtande motionerna 17.10–17.17
17.10
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avdragsrätten för fackavgiften återinförs
samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att skattereduktionen på a-kasseavgiften
återinförs.
17.11
att LO ska verka för att a-kasseavgiften och avgiften för fackligt medlemskap åter blir
avdragsgilla.
17.12
att LO ges i uppdrag att kräva att avdragsrätten för avgiften till fackliga organisationer återinförs.
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17.13
att fackföreningsavgiften ska vara avdragsgill vid deklaration.
17.14
att LO verkar för att återinföra avdragsrätt för medlemskap i fackföreningen samt
att återinföra avdragsrätt för arbetslöshetsförsäkringen.
17.15
att LO med kraft verkar för att skattereduktioner ska gälla för avgifter till fackförening
och a-kassa.
17.16
att LO med kraft verkar för att skattereduktioner ska gälla för avgifter till fackförening.
17.17
att a-kassan ska vara avdragsgill vid lönedeklarationen.
I inkomstskattelagen står att avgifter till föreningar inte ska vara avdragsgilla. Trots
detta kan arbetsgivarna göra avdrag för medlemsavgifter till arbetsgivarföreningar. De
kringgår lagen genom att låta ett serviceföretag betala medlemsavgifterna och därefter
dra av dessa som utgifter till serviceföretaget.
Skattereduktion infördes 2002 för den del av fackliga medlemsavgiften som avsåg
att finansiera facklig verksamhet. Motivet var att skapa skattemässig likabehandling
mellan arbetstagares och arbetsgivares medlemsavgifter. I genomsnitt uppskattades
då att drygt 60 procent av fackföreningsavgiften gick till den fackliga verksamheten
och att marginalskatten var 40 procent. Skattereduktionen sattes då till 25 procent av
fackföreningsavgiften (0,62 × 0,4 = 0,25 = 25 procent).
A-kasseavgifter var avdragsgilla fram till 2002 då de ersattes med en likvärdig skattereduktion på 40 procent av avgiften.
Alliansregeringen avskaffade 2007 skattereduktionen för avgifter till fackföreningar
och a-kassor.
A-kasseavgiften finansierar i dag cirka 40 procent av ersättningen från a-kassan.
Ersättning från a-kassa beskattas fullt ut. Det betyder att 40 procent av ersättningen
dubbelbeskattas eftersom a-kasseavgiften har betalats med skattade pengar.
Skatteprincipen för andra försäkringar, där premien helt har betalats med skattade
pengar, är att ersättningen från försäkringen är skattebefriad. I enlighet med denna skatteprincip skulle då 40 procent av a-kasseersättningen vara skattebefriad. Alternativet till
detta är att a-kasseavgiften berättigar till en skattereduktion på motsvarande belopp.
För att skapa likabehandling i skattesystemet anser LOs styrelse att ett återinförande av skattereduktion på omkring 25 procent av fackföreningsavgiften och omkring 40
procent av a-kasseavgiften hör till de prioriterade reformerna. Det skulle kosta omkring
fyra miljarder kronor i förlorade skatteintäkter. I den grad som det inte finns finansieringsutrymme i den statliga budgeten, kan andra skatter behöva höjas.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.10–17.17.
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17.18
Höjda schablonbelopp för traktamenten
Byggnadsarbetareförbundet
Traktamente är en kostnadsersättning som arbetsgivare kan betala ut till
sina anställda för deras ökade levnadsomkostnader under tjänsteresor. Traktamentesersättningen avser kostnader för mat, övernattningsbostad och
småutgifter. Traktamenten kan under vissa förutsättningar betalas ut skattefritt. Det krävs då att den anställde gör tjänsteresor med övernattning till
en plats som ligger utanför den vanliga verksamhetsorten. För skattefrihet
krävs dessutom att det utbetalda beloppet inte överstiger schablonbeloppen
för traktamente, som gäller vid inrikes respektive utrikes resa.
Schablonbeloppen för inrikes resa med övernattning på annan ort är i
dag 220 kronor för hel dag och 110 kronor för nattraktamente. 330 kronor för
mat, dubbel bosättning, resandet samt småutgifter. Efter tre månader kan
endast 70 procent av schablonbeloppet betalas ut som skattefritt och efter
två år endast 50 procent av schablonbeloppet. Tanken med traktamente är
att kompensera för ökade kostnader för kost och logi vid dubbel bosättning.
Förbättringarna i regelverket runt traktamentesersättningar har inte följt
kostnadsutvecklingen i samhället.
Sverige är ett avlångt land och långväga resande och övernattningar under tjänsteförrättningar är vanligt förekommande och ett nödvändigt ont
då behoven av arbete på olika orter varierar över tid.
Vi står inför stora investeringar och infrastruktursatsningar. Det befintliga vägnätet, broar, kraftstationer och järnvägsnäten är i behov av akut
renovering efter år av eftersatt underhåll.
Utöver detta sker alltjämt en urbanisering och behovet av att bygga nya
bostäder och renovera de åldrande miljonprogrammen är högaktuellt. Vi är
i stort behov av en mobil och flexibel yrkeskår, som kan tänka sig att ligga
ute med dubbelt boende/traktamente under veckorna. Vi ser att kostnaderna för att söka en tillfällig bostad på annan ort har ökat, medan traktamentenas schablonnivå endast har justerats högst oansenligt. Vi behöver
öka incitamenten för en ökad rörlighet för att tillgodose de nuvarande och
över tid tilltagande behoven. De i dag alltför låga schablonersättningarna
för traktamente utgör ett hinder för att effektivt omfördela övertalighet på
vissa orter och arbetskraftsbehov i andra delar av Sverige.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO aktivt verkar för att de skattefria schablonbeloppen för traktamente
höjs generellt samt
att LO aktivt verkar för att avskaffa 3 månaders regeln så att traktamentesersättningen förblir skattefri upp till 2 år innan reducering genom
beskattning sker.
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Utlåtande motion 17.18
17.18
att LO aktivt verkar för att de skattefria schablonbeloppen för traktamente höjs generellt samt
att LO aktivt verkar för att avskaffa 3 månaders regeln så att traktamentesersättningen förblir skattefri upp till 2 år
innan reducering genom beskattning sker.
En grundläggande princip i skattelagstiftningen är att utgifter för inkomstens förvärvande ska vara avdragsgilla i
inkomstbeskattningen. Det innebär att ersättningar från arbetsgivaren för utgiftsökningar under en tjänsteresa eller
arbete på annan ort ska vara avdragsgilla. Detta avser utgiftsökningar för måltider och bostad. Precis som för andra
utgifter för inkomstens förvärvande ska den skattskyldige kunna visa storleken på utgiftsökningen och ange den i
inkomstdeklarationen.
Om arbetstagaren inte kan uppvisa kvitton för utgiftsökningen kan olika skattefria schablonbelopp användas.
Schablonen för dagtraktamente är beräknad som en normal utgiftsökning i samband med tjänsteresa eller arbete
på annan ort. De tre första månaderna uppgår den till 0,5 procent av ett prisbasbelopp, vilket i dag blir 220 kronor.
Schablonen för ökade boendekostnader (nattraktamente) uppgår till 0,5 × 220 = 110 kronor. Schablonbeloppen är kopplade till prisbasbeloppet, vilket innebär att dagtraktamente och nattraktamente räknas upp med den allmänna prisutvecklingen. Skattefriheten innebär att arbetsgivaren inte ska betala arbetsgivaravgifter och att arbetstagare inte ska
betala inkomstskatt.
Schablonbeloppen är beräknade utifrån normala kostnadsökningar vid tjänsteresor och arbete på annan ort. Skulle
schablonen vara högre än kostnadsökningen, skulle detta innebära en skattefri ersättning till den anställde, som egentligen
skulle beskattas som lön. Skulle schablonbeloppet visa sig vara för lågt, kan arbetstagaren få skattefri ersättning för den
ytterligare kostnadsökningen, mot uppvisande av kvitto, och om kostnadsökningen kan anses rimlig. Detta gäller utgiftsökningar för både måltider och boende.
Om arbete på annan ort varar längre tid än tre månader så reduceras dagtraktamentet till 70 procent av 220 kronor
(3-månadersregeln). Skälet till detta är att storleken på kostnadsökningen bedöms bli mindre med tiden. Arbetstagaren
har dock rätt att dra av ersättningen för den faktiska utgiftsökningen även efter tre månader om den kan anses rimlig och
mot uppvisande av kvitton.
Det skulle således vara möjligt att teckna kollektivavtal om högre belopp än schablonbeloppen och få dessa ersättningar skattefria. Men i dag är kollektivavtal om traktamentsbelopp ofta kopplade till de lagstadgade skattefria beloppen. Det finns således två vägar att gå för att höja traktamenten: kollektivavtals- eller lagstiftningsvägen. Motion 17.18
föreslår lagstiftningsvägen.
I den grad som schablonbeloppen börjar framstå som lågt satta, är ändrad lagstiftning en lämplig åtgärd. Motion
17.18 påvisar att detta kan vara fallet. Schablonbeloppen och 3-månadersregeln beräknades i början av 1990-talet och
gällde från 1994 års taxering. Även om de följt den allmänna prisutvecklingen sedan dess, kan de i dag framstå som för
låga. Eftersom det var över 20 år sedan som schablonbeloppen fastställdes anser LOs styrelse att det är dags att göra en
översyn av beräkningarna och avser att kontakta regeringen i denna fråga.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 17.18 besvarad.
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17.19
Avgiftsuttag i den kommun där naturtillgångar utvinns
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
De kommuner i landet som har naturtillgångar som vattenkraft, vindkraft,
gruvnäring med mera bör på något sätt få ta del av naturtillgångens resurser.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att säkerställa att kommuner kan
avgiftsbelägga företag som bedriver utvinning av naturtillgång/-ar inom
kommunen.

Utlåtande motion 17.19
17.19
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att säkerställa att kommuner kan avgiftsbelägga företag som bedriver utvinning av naturtillgång/-ar inom kommunen.
Utvinning och förädling av Sveriges naturtillgångar är centralt för välståndet i Sverige.
Många kommuner har en ansträngd ekonomi. Staten behöver ta ett större ansvar
för att säkerställa välfärd och ekonomisk utveckling i hela Sverige. Kommunernas
verksamhet ska inte vara avhängig av om de har gott om naturresurser eller inte.
Gemensamma naturresurser bör beskattas och avgiftsbeläggas av staten och inte av
kommunerna. Det är till exempel så mineralavgiften ser ut i dag.
Företag och tillgångar bör beskattas så lika som möjligt, oberoende av vad som
tillverkas och utvinns eller var i landet de finns. Större förändringar, som att kommuner
ska kunna avgiftsbelägga företag som bedriver utvinning av naturtillgångar, måste
göras med stor försiktighet och med ett helhetsperspektiv.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motion 17.19.
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I debatten deltog
Jörgen Frödelius, Byggnads
Björn Petersson, Byggnads
Tony Lundin, IF Metall
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Tony Lundin, IF Metall yrkande om bifall på styrelsens utlåtande på motion 17.2 andra att-satsen,
––Tony Lundin, IF Metall yrkande om bifall på styrelsens utlåtande på motion 17.7 första att-satsen,
––Björn Petersson, Byggnads m.fl. yrkande om bifall på motion 17.9,
––Björn Petersson, Byggnads m.fl. yrkande om bifall på motion 14.24 andra
att-satsen,
––Björn Petersson, Byggnads m.fl. yrkande om bifall på motion 17.62 femte
och sjätte att-satsen.

Beslut

Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 17.9.
Votering begärdes av Jörgen Frödelius, Byggnads.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.
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17.2 Lönebildning och lönepolitik
Anförande

Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare: Kongressdeltagare! Då är det dags
för lönebildning och lönepolitik. Det är ett område som är ett kärnområde
för LO och våra förbund. Det är ett liksom ett epicentrum för det vi står för.
All den makt och allt det inflytande som LO har i samhället kommer
från vår förmåga att hålla ordning på lönebildningen. Den dagen det havererar kommer LO inte att ha något inflytande längre.
Att kunna hålla ordning på lönebildningen är vårt fundament. Allt som
en LO-ordförande säger, det säger han eller hon utifrån positionen att vara
ett fundament för svensk lönebildning – ett fundament!
Utan den här frågan ramlar väldigt mycket annat. Vi måste kunna ha en
bra politik för lönebildning. Det är kanske den viktigaste frågan. Utan den
är vi som vilken lobbygrupp som helst, och det ska vi inte vara.
Vi ska gå in på rapporten. Jag tänkte läsa ett litet stycke ur den:
”LOs lönepolitik utgår från en idé om alla människors lika värde. Den går
ut på att varje människa alltid ska behandlas som ett ändamål, aldrig bara
som ett medel. Denna värdighet tillkommer varje människa i lika hög grad,
oberoende av etnicitet, kön, nationalitet, social position, sexuell läggning
eller moraliska egenskaper. Det är ett jämlikhetsideal som betyder att varje
människa ska behandlas med samma hänsyn och respekt. En konsekvens
av detta är att alla människor har samma rättighet till liv, frihet och välfärd.
En annan är att en rättvis fördelning av dessa värden är en likafördelning.
Det fackliga uppdraget vilar på erfarenheten av och insikten om att marknadskrafterna inte belönar jämlikt.”
Det är själva fundamentet. Hela den solidariska lönepolitiken bygger,
precis som Kålle sa, på att man klättrar, att man liksom trycker upp botten
hela tiden. Detta är en global vinnare.
Precis som Kålle sa: Vi är extremt duktiga i Sverige. Vi har massor med
världsledande företag på många områden. Och det är inte så – vill jag påstå –
att våra direktörer är bättre än andra direktörer. Våra företag tvingas att vara
effektivare, eftersom vi hela tiden trycker upp lönenivåerna i botten, så att vi
måste bli effektivare och effektivare. Det gör oss väldigt kompatibla och starka.
När vi i styrelsen jobbade med den här rapporten tog vi också fram ett
häfte med gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder. Där har
vi slagit fast ett antal mål som vi ska genomföra. Det innebär inte, som någon sa, att det ska genomföras år 2027, utan vi måste hela tiden flytta fram
positionerna om vi ska klara detta. Det går inte göra det år 2027, utan vi
måste börja nu och hela tiden, varje gång vi har en avtalsrörelse och vid alla
andra tillfällen, flytta fram positionerna.
Det är mål som gäller reallön, vinstandelar, förhållande till tjänstemän,
hur vi ska fördela kakan, jämställda löner, lägstalöner och lönespridning,
hur vi ska förhålla oss till löneglidning, visstidsanställningar, arbetsmiljö,
integritet, pension och avtalsförsäkringar. Det är ett ganska omfattande
material som vi har tagit fram i styrelsen.
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Lönebildningen är en fråga som vi har problem med. Det är många som
ifrågasätter vad vi gör. Vi har stora bekymmer med ett större gäng framförallt tjänstemän som har flytt till sifferlösa avtal, därför att de inte vill vara
en del av lönebildningen i Sverige. Då flyr man till sifferlösa avtal.
Det är ett oskick och ett fördärv att några försöker få en gräddfil. De
försöker smita undan från den lönebildningsmodell som vi har i Sverige, där
några sätter ett märke som vi andra förhåller oss till men där vi också kan
göra vissa fördelningar. Men allt bygger på samförstånd – inte att några ska
smita förbi och göra något annat.
Vi har ett annat bekymmer som har dykt upp på senare tid. Det är politikerna börjar lägga sig i lönebildningen. Jag tänker på lärarlönerna, där
lärarna får ett helt eget avtal på grund av politiken, men också på hotet från
borgerliga politiker om att de vill sänka lägstalönerna. Det kan vi bara inte
tillåta. Lönebildningen ska skötas av arbetsmarknadens parter!
För att klara alla de utmaningar som vi har måste vi samordna oss. Vi
måste ha en stark och tydlig samordning där vi löser alla de här problemen,
också vad gäller lönebildningen, så att vi klarar detta på lång sikt. Vi måste
hela tiden ha de här frågorna för ögonen när vi diskuterar de motioner som
vi ska behandla nu.
Därmed yrkar jag bifall till styrelsens förslag.
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Motionerna 17.20–17.25
17.20

LOs rapport Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner, avsnitt 7.4
Kommunalarbetareförbundet avd Sydväst
Satsa på exempelvis undersköterskorna! LO måste gå från ord till handling!
Det vet även Svenskt Näringsliv och Institutet för kvalitetsutveckling. Av
en artikel i Dagens Samhälle, som handlar om systematiskt kvalitetsarbete
när äldreomsorg upphandlas, framgår följande: ”Dessutom är äldreomsorgen en komplex verksamhet, där medarbetarna självständigt måste fatta en
mängd kunskapsgrundande och omdömesgilla beslut dagligen.”
Undersköterskan har Sveriges vanligaste jobb och är en avgörande kugge
i ett modern samhällsmaskineri. Hen är inte bara ett proffs på den vård och
omsorg som är nödvändig för näringslivet och tillväxten. Hen har även den
yrkeskunskap som behövs för att utveckla vård- och omsorgsinnovationer.
Undersköterskornas yrkesexpertis är helt enkelt avgörande för att klara av
de utmaningar som välfärden står för.
Men märks det på undersköterskornas lönekonto? Nej, dessvärre inte.
En undersköterska tjänar i snitt 23 200 kronor i månaden vid heltid. Det
är 2 800 kronor mindre i månaden än en verkstadsarbetare, trots att de har
lika lång yrkesutbildning. Det kallas värdediskriminering. Det manligt kodade yrket verkstadsarbetare värderas högre än det kvinnligt kodade yrket
undersköterska, vilket naturligtvis drabbar alla undersköterskor oavsett kön.
Konsekvensen blir att det i Sverige 2015 faktiskt värderas högre att ta
hand om maskiner än om människor. Det är ett föråldrat synsätt som försvagar Sveriges konkurrenskraft, utveckling och tillväxt. Det måste det bli
ändring på.
Vi delar synen att den konkurrensutsatta industrin ska gå före i en avtalsrörelse. Men den svenska modellen för lönebildning måste börja visa sig
kapabel att komma till rätta med den värdediskriminering som undersköterskor utsätts för. Annars förlorar industrinormen sin legitimitet eftersom
den blir ett oacceptabelt lönelås för undersköterskorna, som aldrig tillåts
att komma ikapp motsvarande mansdominerade yrken när alla ska ha lika
stora löneökningar i procent.
LO-förbunden säger i sina gemensamt formulerade mål fram till 2028
att värdediskrimineringen ska minska. Lönegapet mellan kvinnor och män
ska halveras. Det innebär i praktiken att löneskillnaden mellan kvinnor och
män ska minska med 6 procentenheter över tid.
LO-förbunden skriver: ”Ambitionsnivån på detta område ska vara hög.
Ett realistiskt mål är att i genomsnitt minska gapet mellan kvinnliga och
manliga arbetares medellön med cirka en halv procentenhet per år från och
med nästa avtalsrörelse. Takten för respektive år behöver dock anpassas till
det totala löneutrymmet.”
Det övergripande målet måste naturligtvis vara att lönegapet mellan könen utplånas. Men även en halvering av löneskillnaden till 2028 kräver att den
stora kvinnodominerade yrkesgruppen undersköterskor, får större löneökningar än jämförbara mansdominerade yrken och det måste börja redan i avtalsrörelsen 2016. Nu är det upp till bevis! LOs ord måste omsättas i handling!
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Att LO-förbunden samordnar sig inför avtalsrörelser är viktigt för den
svenska lönebildningen. Det skapar stabilitet på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna får en förutsägbarhet när det gäller lönerna och fackföreningarna
får en solidaritet mellan olika yrkesgrupper. LO-samordningen är kittet som
håller samman en långsiktigt och transparent lönebildning.
Detta kräver vi inte bara för att LO har förbundit sig att ta itu med värdediskrimineringen, eller för att den svenska modellen för lönebildningen
ska ha en chans att behålla sin legitimitet. Även för att höjda undersköterskelöner behövs för att säkra den svenska välfärden och tillväxten.
LOs styrelse föreslår följande i rapporten Vägen till full sysselsättning och
rättvisare löner:
”För att stärka och utveckla parternas ansvar för fördelningsnormeringen,
åstadkomma önskvärda relativförändringar samt skapa en mer inflationsrobust lönebildning föreslår LOs styrelse följande”:
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ges i uppdrag att inom ramen för den solidariska lönepolitiken fortsatt verka för relativlöneförändringar som motverkar värdediskriminering mellan kvinnligt och manligt dominerade sektorer,
att LO ges i uppdrag att inom ramen för den solidariska lönepolitiken fortsatt verka för att prioritera de lägst avlönade arbetarnas löner,
att LO ges i uppdrag att inom ramen för den solidariska lönepolitiken verka
för att minska lönespridningen på hela arbetsmarknaden,
att LO ges i uppdrag att inleda samtal med tjänstemännens fackliga organisationer i syfte att upprätta en bredare samsyn om fördelning av löneutrymmet på svensk arbetsmarknad,
att LO ges i uppdrag att motverka förekomsten av sifferlösa avtal,
att LO ges i uppdrag att motverka statlig inblandning i lönebildningen,
att LO ges i uppdrag att tillsammans med förbunden utifrån en samsyn om
behovet av en inflationsrobust lönebildning utreda och övervaka löneglidningen inom förbundets riksavtal samt att vid behov inleda samtal
med motpartner i syfte att säkra en inflationsrobust lönebildning samt
att bifalla LOs förslag i avsnittet 7.4 i rapporten Vägen till full sysselsättning
och rättvisare löner.

17.21
Europeisk samverkan för löneledd tillväxt
Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Målareförbundet, Seko och
Transportarbetareförbundet
Förutsättningarna för lönebildningen har ändrats väsentligt sedan valutaregleringen avskaffades. Industriländerna avskaffade valutaregleringen mellan
1975 och 1991. Sverige avskaffade regleringen 1989.
Valutaregleringens avskaffande innebär att det finansiella kapitalet nu
dikterar villkoren. När det finansiella kapitalet var reglerat kunde det inte
ställa krav och lönerna kunde utvecklas på ett betydligt friare sätt. Det
ställs nu krav på att löneutvecklingen medför att ett internationellt bestämt kapitalavkastningskrav blir uppfyllt samt att inflationen blir låg och
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stabil. Löneutrymmet bestäms sålunda nu av ett internationellt kapitalavkastningskrav och ett inflationsmål. Vid hög arbetslöshet blir den fackliga
förhandlingsstyrkan svagare och man orkar inte ta ut hela löneutrymmet.
Då riskerar lönernas andel av ekonomin att bli lägre.
Det internationella kapitalavkastningskravet ställer krav på löne- och
vinstandelens storlek. Det innebär att endast de företag och investeringsprojekt som uppfyller detta avkastningskrav kommer att finnas kvar. Högre
löneökningar ger större löneandel och mindre vinstandel. Eftersom kapitalet
är internationellt kan fackföreningsrörelsen i Sverige inte agera ensamt. Det
behövs en bred facklig allians för att påverka förhållandena. Och någonstans
i världen måste en förändring av sakernas tillstånd inledas.
Lönerna kan öka för mycket och därmed bidra till hög inflation. Det var
huvudproblemet på svensk arbetsmarknad under 1970 och 80-talen. Men
lönerna kan också öka för lite. Det kan ses som en av grundorsakerna till
Europas nutida kris och stagnation. Krisen är långtifrån över, återhämtningen i dagens Europa går långsammare än efter 1930-talets stora depression.
Inkomstskillnaderna har ökat och lönernas andel av BNP har fallit i hela
Europa under ett par decennier. Reallönerna har inte hållit takt med produktivitetsökningen. Länderna i Europa har fört en konkurrensinriktad lönepolitik, där man – ibland genom sociala pakter – strävat efter att genom
återhållsamhet vinna marknadsandelar från någon annan. Vinstandelen
av BNP har växt men de höga vinsterna har inte lett till höga investeringar.
Istället har bolagen samlat på sig högar med pengar som inte investeras.
Europeisk krispolitik har sedan 2008 styrts av en teori om expansiv åtstramning. Om staten stramar åt och lönerna hålls nere, så växer ekonomin,
säger denna motsägelsefulla teori. Den har byggt på antagandet att nedskärningar i statens budget och försämringar för löntagarna när det gäller
arbetsrätt och förhandlingsordning kommer återställa ”marknadens förtroende” och därmed skapa investeringar, tillväxt och stigande statsinkomster.
Teorin har legat till grund för de europeiska institutionernas handlande
och de krav som ställts på krisländerna. Men effekterna har visat sig bli de
motsatta. Den samlade efterfrågan i ekonomin har stannat på alltför låg
nivå. Europa riskerar stagnation, i värsta fall recession. Allt fler ifrågasätter
i dag åtstramningsstrategin.
Ett enskilt land kan kanske tjäna på en exportledd tillväxtstrategi, byggd
på låga löneökningar. Tyskland har ganska länge lyckats väl. Men om alla
gör så, blir alla förlorare. Svag löneutveckling bidrar till att den samlade efterfrågan blir otillräcklig.
Tyskland och mindre ekonomier i Europas centrala och norra delar har
drivit en exportledd tillväxtstrategi medan de mer perifera länderna i eurozonen har haft skuldledd tillväxt, fram till dess skuldkrisen bröt ut. Även
andra länder – inte minst USA – har försökt hålla efterfrågan uppe med hjälp
av privat eller offentlig skuldsättning. Ingen av modellerna är långsiktigt
hållbar; finansiella bubblor och skulder måste betalas tillbaka någon gång
och exportledd tillväxt bygger på att andra länder skuldsätter sig.
Ett alternativ till åtstramningslinjen och konkurrensinriktad lönepolitik
är en löneledd tillväxt. En grundsten skulle vara att se till att lönekostnaderna
höjs i takt med produktivitetsutvecklingen, olika beroende på landets konkur-
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renssituation och kanske med ett visst påslag i ekonomiskt starka länder för
att återställa en rimlig löneandel. Andra inslag i en sådan löne- och jobbledd
tillväxtstrategi kan vara förbättrade sociala trygghetssystem och åtgärder i arbetslagstiftningen som stärker facket. Ett viktigt inslag kan vara en kraftfull
satsning på offentliga investeringar med miljö- och klimatpolitisk inriktning.
Det är svårt för ett enskilt land att satsa på en kraftfull löne- och jobbledd
tillväxtstrategi. Man riskerar att förlora marknadsandelar och att straffas av
det finansiella kapitalet. En gemensam samsyn i Europa bland regeringarna,
arbetsmarknadens parter och de styrande europeiska institutionerna om
en politik i mer expansiv riktning skulle minska dessa problem. Om Sverige ska återgå till full sysselsättning kan vi inte ensidigt satsa på att vinna
marknadsandelar från andra, vi måste få med oss andra länder i en politik
som skapar efterfrågan och tillväxt.
Men alla länder är inte i samma situation. Länder med exportöverskott
kan gå före. Förutsättningen för att lyckas är att dessa länder samordnar
sitt handlande. Det är i dag inte mycket annat som återstår om man vill ge
sig på arbetslösheten och stagnationen i Europa, i vart fall så länge de penning- och finanspolitiska alternativen är stängda. Fackliga organisationer i
länder med långsiktigt exportöverskott – som Tyskland, Holland, Österrike
och de skandinaviska – bör utreda möjligheterna att inleda samverkan i en
rimligt expansiv lönepolitik som stärker den samlade efterfrågan och därmed tillväxten. Samarbetet bör dock på sikt breddas.
En löneledd tillväxtstrategi för Europa har stora likheter med den solidariska lönepolitiken. Att gemensamt hålla uppe lönerna i stället för att konkurrera med lägre löner för att vinna fördelar i förhållande till andra löntagare – det är en grundtanke i den solidariska lönepolitiken. Det solidariska i
den solidariska lönepolitiken är just insikten om ett ömsesidigt egenintresse
att hålla ihop för att inte genom underbud söka vinna jobb från varandra.
En expansiv lönepakt mellan facken i norra Europa skulle kunna låta den
solidariska lönepolitikens idé prägla det fackliga handlandet i Europa.
Men parallellen sträcker sig längre. Att forma en facklig politik som inte
bara gynnar löntagarna utan som samtidigt bidrar till tillväxt och samhällsekonomisk balans – det är just kärnan i det samspel mellan lönepolitik och
samhällsekonomi som präglade den svenska modellen när den var lyckosam. Ett fungerande sådant samspel är inte bara ett löntagarintresse utan
ett europeiskt samhällsintresse.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska avsätta erforderliga resurser för att utreda hur lönebildningen
på svensk arbetsmarknad kan bidra till en löneledd tillväxt samt
att LO ges i uppdrag att inleda samtal med fackliga lönekarteller i Nordeuropa i syfte att undersöka möjligheterna till en gemensam syn på lönekostnadsökningskrav som kan bidra till en löneledd tillväxt.
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17.22
Jämställdhet
Fastighetsanställdas Förbund avd Örnsköldsvik
Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan könen,
där kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.
Jämställdhetspolitik i Sverige har haft en central ställning i samhällsdebatten sedan 1970-talet och drivande kraft bakom de frågorna var Olof
Palme. 1980 kom den första jämställdhetslagen.
Men det finns fortfarande strukturer i samhället som skiljer kvinnor och
män och där kvinnornas villkor är annorlunda än männens. Vi lever i en
modernare tid där utvecklingen går oerhört snabbt. Samhällsvillkoren är
hårdare och därför blir jämställdhetsperspektivet tydligare som en kamp för
jämn könsfördelning mellan män och kvinnor på utbildningar, på maktpositioner och på olika lönenivåer i samhällsinstitutioner, olika organisationer
och på arbetsplatser.
För att uppnå jämställdhet måste möjligheterna utvecklas för att alla
människor ska kunna leva rikare liv genom att bryta de strukturer där kvinnor och män behandlas olika. I första hand se till att kvinnor och män ska
ha lika lön för likvärdigt arbete.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO påverkar och jobbar för att lönenivåer på arbetsmarknaden ska vara
lika oavsett kön,
att LO tar ansvar för att motarbeta lönediskriminering på arbetsplatser samt
att LO aktivt motverkar värdediskriminering för att jämna ut löneskillnader mellan könen enligt principen ”lika lön för samma jobb”.

17.23
Lika lön för lika arbete
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
Fortfarande finns löneskillnader mellan män och kvinnor som har samma
anställning och arbetsmoment. Detta är inte acceptabelt.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att män och kvinnor ska ha lika lön för lika arbete.

17.24
Utred lönerna utifrån ett intersektionellt perspektiv
Kommunalarbetareförbundet avd Stockholms län
En av LOs finaste styrkor är att vi är en rörelse med människor som har väldigt olika förutsättningar och erfarenheter. LO samlar människor av alla
kön, alla religioner, alla sexuella läggningar, alla åldrar med olika funktionella förutsättningar och från alla håll i världen.
Medlemmarna i LO-kollektivet är inte en homogen grupp. Vi är mycket,
mycket mer än så. Men ibland låtsas vi som om det var fallet. Ett sådant
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tillfälle är när vi går mot avtalsrörelse och beslutar om hur den från LO ska
samordnas, då är vi blinda. Så här låter det från den senaste överenskommelsen som ska gälla fram till 2028:
”Senast år 2028 ska värdediskrimineringen bland arbetare ha minskat på
sådant sätt att löneskillnaderna mellan kvinnor och män reduceras med 6
procentenheter.”
Det är bra, klarar vi att halvera lönegapet till 2028 mellan kvinnor och
män ska vi vara stolta, men vi vill lägga en ytterligare axel på denna överenskommelse. Om vi tittar på bara män och kvinnor ser vi då alla män och alla
kvinnor, alla människor? Vi tror att för att jämna ut löneklyftorna måste vi
titta på dem normkritiskt: vi måste utreda lönegapet ur ett intersektionellt
perspektiv. Till exempel om vi tar privatanställda personliga assistenter och
utreder om deras löneutveckling är jämlik, är bilden då helt sann om vi inte
också kollar på deras etnicitet, på deras tro, på deras funktionella status, på
deras sexuella läggning, på deras könstillhörighet och deras ålder? Eller ser
vi bara dem som tillhör normen, bara svenska heterosexuella kvinnor och
män utan funktionsnedsättningar i 40-årsåldern? Det räcker inte med att
bekämpa värdediskriminering endast utifrån ett könsperspektiv, vi måste
se på helheten för att kunna förklara ojämlikheten.
LO ska ha en progressiv löneutveckling där de som har minst ska få mest
av samma anledning som vi har en progressiv skatt där de som tjänar mest
betalar mest skatt. Nämligen för att lönerna är orättvisa och för att vi som
LO-kollektiv har till uppgift att bekämpa orättvisor för ett mer solidariskt
samhälle. Men för att fördelning av löneutrymmet ska bli rättvis tror vi att
det är nödvändigt att vi utökar våra perspektiv.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO-kongressen beslutar att LO utreder samordningen utifrån ett intersektionellt perspektiv samt
att LO-kongressen beslutar att LO strävar efter en progressiv fördelning av
löneutrymmet.

17.25
Löneskillnader mellan kvinnor och män
Kommunalarbetareförbundet avd Bergslagen
Under de senaste 20 åren har lönebildningen i huvudsak fungerat bra. Men
det finns problem. Löneskillnaderna har ökat. Inte heller har löneskillnaderna mellan kvinnligt och manligt dominerade yrkesgrupper minskat. Inte
heller, trots en väl fungerande och återhållsam lönebildning, har arbetslösheten minskat. Fackföreningsrörelsen måste givetvis fortsätta att bidra,
framför allt genom att garantera en stabil och samhällsekonomiskt väl utformad lönebildning.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO får i uppdrag att verka för relativlöneförändringar som motverkar
värdediskriminering mellan kvinnligt och manligt dominerade sektorer.
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Utlåtande motionerna 17.20–17.25
17.20
att LO ges i uppdrag att inom ramen för den solidariska lönepolitiken fortsatt verka
för relativlöneförändringar som motverkar värdediskriminering mellan kvinnligt
och manligt dominerade sektorer,
att LO ges i uppdrag att inom ramen för den solidariska lönepolitiken fortsatt verka
för att prioritera de lägst avlönade arbetarnas löner,
att LO ges i uppdrag att inom ramen för den solidariska lönepolitiken verka för att
minska lönespridningen på hela arbetsmarknaden,
att LO ges i uppdrag att inleda samtal med tjänstemännens fackliga organisationer i
syfte att upprätta en bredare samsyn om fördelning av löneutrymmet på svensk
arbetsmarknad,
att LO ges i uppdrag att motverka förekomsten av sifferlösa avtal,
att LO ges i uppdrag att motverka statlig inblandning i lönebildningen,
att LO ges i uppdrag att tillsammans med förbunden utifrån en samsyn om behovet av
en inflationsrobust lönebildning utreda och övervaka löneglidningen inom förbundets riksavtal samt att vid behov inleda samtal med motparter i syfte att säkra en
inflationsrobust lönebildning samt
att bifalla LOs förslag i avsnittet 7.4 i rapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner.
17.21
att LO ska avsätta erforderliga resurser för att utreda hur lönebildningen på svensk
arbetsmarknad kan bidra till en löneledd tillväxt samt
att LO ges i uppdrag att inleda samtal med fackliga lönekarteller i Nordeuropa i syfte
att undersöka möjligheterna till en gemensam syn på lönekostnadsökningskrav
som kan bidra till en löneledd tillväxt.
17.22
att LO påverkar och jobbar för att lönenivåer på arbetsmarknaden ska vara lika oavsett kön,
att LO tar ansvar för att motarbeta lönediskriminering på arbetsplatser samt
att LO aktivt motverkar värdediskriminering för att jämna ut löneskillnader mellan
könen enligt principen ”lika lön för samma jobb”.
17.23
att LO ska verka för att män och kvinnor ska ha lika lön för lika arbete.
17.24
att LO-kongressen beslutar att LO utreder samordningen utifrån ett intersektionellt
perspektiv samt
att LO-kongressen beslutar att LO strävar efter en progressiv fördelning av löneutrymmet.
17.25
att LO får i uppdrag att verka för relativlöneförändringar som motverkar värdediskriminering mellan kvinnligt och manligt dominerade sektorer.
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Inom ramen för projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik har LO sedan
förra kongressen tagit fram ett omfattande underlag rörande lönebildning och lönepolitik. I kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner presenteras
en samlad analys och styrelsens förslag till kongressbeslut. För att möjliggöra en mer
expansiv ekonomisk politik, i linje med kongressrapportens förslag, krävs enligt styrelsen att LO tillsammans med förbunden tar ansvar för en stabil lönebildning med hög
legitimitet.
I motion 17.20 föreslås att samtliga att-satser tillhörande kapitlet En moderniserad
lönebildning för full sysselsättning i kongressrapporten ska bifallas. I det aktuella
kapitlet diskuteras de utmaningar lönebildningen står inför och hur en modern lönepolitik för full sysselsättning och rättvisare löner bör utformas. Sammanfattningsvis
handlar styrelsens förslag i de aktuella att-satserna om följande: Preventiva insatser
för att stärka kontrollen över löneglidningen, en stärkt fördelningsnormering, att inom
lönebildningens fördelningsdimension fortsatt verka för mer jämställda och rättvisa
löner samt att skydda lönebildningen genom att motverka såväl ökad statlig inblandning som så kallade sifferlösa avtal. Styrelsen vill med förslagen understryka vikten av
att stå fast vid grunderna för den solidariska lönepolitiken och samtidigt forma några
generella utgångspunkter för att möta de utmaningar lönebildningen står inför.
Motion 17.21 beskriver utvecklingen i Europa där åtstramningspolitiken och låga
löneökningar har bidragit till låg efterfrågan och svag tillväxt, och därmed förvärrat
den europeiska krisen ytterligare. Motionen pekar på behoven av att återställa en rimlig löneandel för att få fart på efterfrågan och tillväxten igen. LO-styrelsen delar uppfattningen om att dessa frågor är av stor vikt.
Det finns en internationell debatt som, i likhet med motionen, diskuterar om och hur
en höjning av löneandelen, på vinstandelens bekostnad, kan främja konsumtion och
efterfrågan, och därmed tillväxt och sysselsättning. På motsvarande sätt kan de eventuellt negativa effekterna av en höjning av vinstandelen, på löneandelens bekostnad,
diskuteras. Detta görs bland annat i en välciterad ILO-rapport av forskarna Onaran och
Galanis (2012). De konstaterar att den globala ekonomin drivs av privat konsumtion
(löner) snarare än företagens vinster. De visar också att den globala löneandelen har
fallit tillbaka under lång tid, samtidigt som vinstandelen har ökat. Enligt deras teoretiska antaganden och modelleringar skulle en ökad löneandel, globalt, därför främja
såväl global som nationell tillväxt.
Till denna diskussion hör även frågor kring växande inkomstskillnader, i Sverige och
globalt, samt problemen med utnyttjandet av arbetskraft i många länder, till exempel i
Qatar. Därtill berör detta problemen med låglönekonkurrens, som bland annat visar sig
i utflyttning av verksamheter, exempelvis utflaggning av fartyg, till lågkostnadsländer.
För att en ökad löneandel inte ska påverka den prismässiga konkurrenskraften mellan länder, där länder som inte höjer sin löneandel tar marknadsandelar av andra, krävs
en internationellt koordinerad höjning av löneandelen. Därför är detta en fråga som
hör hemma på internationella fackliga och politiska arenor. Att begränsa detta till en
Svensk och Nordeuropeisk nivå, som motion 17.21 föreslår, är därför inte tillräckligt.
Många av de frågor som aktualiseras kräver noggranna strategiska avvägningar.
Därför har LOs styrelse under våren 2016 tillsatt en utredning för att sammanställa
internationell forskning kring frågan om och hur ökade löneandelar kan främja global
tillväxt, investeringar och sysselsättning, samt om och hur detta kan göras utan att
den prismässiga konkurrenskraften mellan länder påverkas. Denna kunskapsöversyn
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presenteras i en rapport som sedan ligger till grund för vidare diskussion i LOs styrelse
kring slutsatser och eventuella policyförslag, samt om och hur detta kan drivas i våra
internationella fackliga organ.
I motionerna 17.22, 17.23, 17.24 och 17.25 framförs olika förslag på det område som i
kongressrapporten benämns som lönebildningens fördelningsdimension. Motionerna
avhandlar huvudsakligen lönefördelningen inom LO, det som i rapporten kategoriseras
som rättvisedimension tre.
I motion 17.24 andra att-satsen föreslås att kongressen beslutar att LO ska sträva
efter en progressiv fördelning av löneutrymmet. Utifrån motionstexten tolkar styrelsen
att-satsen som att motionären med detta avser en fördelning av löneökningar innebärande, att ju lägre lön man har desto större löneökningar ska man få.
En första rättviseprincip inom den solidariska lönepolitiken är att begränsa löneskillnaderna oavsett arbetsuppgift. Det skulle kunna uttryckas som en allmän strävan
efter utjämning av löneskillnader – en strävan som bygger på ett jämlikhetsideal som
ytterst utgår från alla människors lika värde och rätt till ett gott liv. Styrelsen vill i detta
sammanhang framhålla att det är utifrån ovanstående rättviseprincip man ska se förslagen i kongressrapporten om att, inom ramen för den solidariska lönepolitiken, fortsatt verka för dels att prioritera de lägst avlönade arbetarnas löner och dels att minska
lönespridningen på hela arbetsmarknaden.
Styrelsen anser dock inte att kravet på hur rättvisare löner tekniskt ska drivas i
framtida avtalsförhandlingar ska beslutas av kongressen. För att både möjliggöra en
samordning mellan förbunden och nå goda förhandlingsresultat måste det finnas möjlighet att korrigera teknikerna inför varje avtalsrörelse.
I motion 17.22 tredje att-satsen föreslås att LO aktivt motverkar värdediskrimineringen för att jämna ut löneskillnader mellan könen enligt principen ”lika lön för samma
jobb”. I motion 17.25 föreslås att LO får i uppdrag att verka för relativlöneförändringar
som motverkar värdediskriminering mellan kvinnligt och manligt dominerade sektorer.
Vid analyser av arbetsmarknaden framträder värdediskrimineringen tydligt. Ju fler
kvinnor det finns inom ett yrke eller en sektor desto lägre tenderar lönen att vara.
Värdediskrimineringen handlar om strukturella och föreställningsmässiga skillnader
mellan yrken och sektorer som uppfattas som kvinnligt respektive manligt kodade.
Resultatet blir att kvinnodominerade yrken och sektorer på ett osakligt sätt nedvärderas i lönehänseende.
En andra rättviseprincip inom den solidariska lönepolitiken är lika lön för lika eller
likvärdigt arbete. Värdediskrimineringen skapar osakliga löneskillnader mellan yrken
som kan anses vara av samma svårighetsgrad samt värde och strider därmed mot grunderna för den solidariska lönepolitiken.
Att successivt åtgärda den strukturella orättvisa som värdediskrimineringen skapar
är en central uppgift för LOs lönepolitik. Frågan kan inte lösas av enskilda förbund
utan kräver större samordningar. Styrelsen har bland annat i samband med beslutet
om Gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder understrukit betydelsen
av ett ambitiöst mål på området. LOs svårigheter att uppnå konkreta framsteg då det
gäller jämställda löner, i alla fall sedan 2009, ser styrelsen allvarligt på. Senare års
misslyckande med att åstadkomma avsedda relativlöneförändringar som motverkar
värdediskrimineringen hindrar givetvis en ökad jämställdhet på arbetsmarknaden, men
det underminerar också stabiliteten och legitimiteten för hela den svenska kollektivavtalsbaserade lönebildningen.
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I kongressrapportens avsnitt 7.4 föreslår styrelsen att kongressen ska fatta följande
beslut: att LO ges i uppdrag att inom ramen för den solidariska lönepolitiken fortsatt
verka för relativlöneförändringar som motverkar värdediskriminering mellan kvinnligt
och manligt dominerade sektorer. Mot bakgrund av vad som ovan utvecklas kring
styrelsens syn på värdediskrimineringen och för att undvika otydlighet då det gäller
arbetet med jämställda löner under kommande kongressperiod, anser styrelsen att
endast den i kongressrapporten föreslagna att-satsen rörande arbetet mot värdediskrimineringen ska bifallas av kongressen.
I motion 17.22 andra att-satsen föreslås att LO tar ansvar för att motarbeta lönediskriminering på arbetsplatser. I motion 17.23 föreslås att LO ska verka för att män och
kvinnor ska ha lika lön för lika arbete. Båda att-satserna avser så vitt styrelsen förstår
så kallad direkt diskriminering, där kvinnor och män får olika lön för lika arbete. Denna
typ av diskriminering är enligt styrelsens bedömning mindre vanlig på LO-förbundens
område. Styrelsens menar att det är värdediskrimineringen som är den huvudsakliga
anledningen till lönegapet mellan kvinnliga och manliga arbetare.
I de fall direkt lönediskriminering av kvinnor förekommer på arbetsplatserna, står
dock givetvis en sådan löneorättvisa i direkt strid med grunderna för den solidariska
lönepolitiken. LO ska därför även fortsättningsvis på olika sätt verka för att kvinnor och
män alltid har lika lön för lika arbete. Det måste dock i sammanhanget understrykas att
det är förbunden som har huvudansvaret för att hindra och åtgärda direkt lönediskriminering. Formuleringen i 17.22 andra att-satsen, om att LO tar ansvar för att motarbeta, anser
därför styrelsen inte fungerar som riktlinje för LO. LOs uppgift på detta område är snarare
att stötta och bistå förbunden i deras arbete med att eliminera direkt lönediskriminering.
I motion 17.22 första att-satsen föreslås att LO påverkar och jobbar för att lönenivåer på arbetsmarknaden ska vara lika oavsett kön. Även om styrelsen i allt väsentligt
delar andemeningen i motion 17.22, fungerar inte heller denna att-sats som riktlinje för
kommande kongressperiod. I formuleringen saknas enligt styrelsen den nödvändiga
kopplingen till arbetsuppgifterna. I stället hänvisas till förslaget att bifalla att-satserna
i avsnitt 7.4 i kongressrapporten samt motion 17.23. Styrelsen vill i det sammanhanget
också påminna om att den andra rättviseprincipen – lika lön för lika eller likvärdiga
arbete – också motsatsvis innebär att LO accepterar begränsade löneskillnader mellan
arbeten som inte är likvärdiga.
I motion 17.24 första att-satsen föreslås att LO-kongressen beslutar att LO utreder
samordningen utifrån ett intersektionellt perspektiv. Som styrelsen förstår det vill
motionären att fler maktordningar än kön analyseras kopplade till LOs krav på jämställda löner, genom att främst motverka värdediskrimineringen av kvinnodominerade
yrken och sektorer. I motionen föreslås att lönesättningen ska analyseras utifrån hur
kön samverkar med etnicitet, trosuppfattning, funktionell status, sexuell läggning,
könstillhörighet och ålder.
Styrelsen delar motionärens uppfattning om att olika maktordningar kan samspela
och skapa strukturella olikheter i arbetares villkor på förbundens arbetsplatser. Utifrån
den solidariska lönepolitikens grunder är det givetvis angeläget att bekämpa alla osakliga löneskillnader. I det sammanhanget kan fördjupade maktanalyser utgöra en bra grund.
I motionen nämns inte klass, sannolikt för att motionären syftar på lönefördelningen
inom LO. Styrelsen vill dock i sammanhanget framhålla att LO regelbundet analyserar
jämställdheten bland annat i lönehänseende kopplat till ett tydligt klassperspektiv,
exempelvis i de årliga rapporterna Jämställdhetsbarometern och Lönerapporten.
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Då det gäller lön kopplad till etnicitet, trosuppfattning, funktionell status, sexuell
läggning och könstillhörighet saknas nationell statistik hos statliga myndigheter och
så vitt styrelsen känner till gäller samma sak för den partsgemensamma statistik som
förbunden förfogar över. Av bland annat integritetsskäl anser styrelsen heller inte att
sådan statistik ska upprättas. På områden där nationell statistik saknas behöver mer
vardagliga kritiska analyser göras på arbetsplatserna. Ansvaret för ett sådant arbete
ska därför enligt styrelsen huvudsakligen ligga på förbunden.
I den officiella statistiken registreras däremot födelseland. Mot bakgrund inte minst
av den pågående debatten om flyktingars inträde på arbetsmarknaden anser styrelsen
att LO ska ta fram fördjupade studier, som integrerar klass och könsperspektivet med
arbetstagarnas födelseland. Eftersom årets avtalsrörelse bedrivs som enskilda förbundsförhandlingar är det inte aktuellt att inrikta sådana studier mot samordningens
effekter. Däremot skulle de kunna ge kompletterande perspektiv inför framtida samordningsdiskussioner med förbunden.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.20 första–sjunde att-satserna och 17.23,
att anse motionerna 17.20 åttonde att-satsen, 17.22, 17.24 och 17.25 besvarade samt
att avslå motion 17.21.

I debatten deltog
Olga Back, Fastighets
Stefan Carlén, Handels
Markus Pettersson, Transport
Lars Lindgren, Transport
Matts Jutterström, Pappers
Sara Astner, HRF
Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall
Mikael Johansson, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall yrkande om bifall på styrelsens utlåtande
på 17.20–17.25,
–– Stefan Carlén, Handels m.fl. yrkande om bifall på styrelsens utlåtande
på motion 17.21,
––Lars Lindgren, Transport yrkande om bifall på motion 17.21 första attsatsen,
––Markus Pettersson, Transport yrkande om bifall på motion 17.21 i sin helhet,
––Olga Back, Fastighets m.fl. yrkande om bifall på styrelsens utlåtande på
motion 17.22.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.

P u n k t 1 7 – F u ll syss e ls ä t t n i n g

| 415

17.3 Arbetsmarknadspolitik
Motionerna 17.26–17.28
17.26
Aktivare arbetsmarknadspolitik
Industrifacket Metall avd 2 Norrbotten
Under de senaste åtta åren har vi sett och känt av en minskad satsning på
arbetsmarknadspolitiken från att tidigare haft fokus på aktiva insatser med
kompetensutveckling och utbildning till att nu omfatta passivt aktivitetsstöd där de stora volymerna har varit praktik och Fas 3.
Människor på väg till eller mellan arbeten behöver aktiva insatser oavsett om det är mot tidigare yrken, omskolning eller teknikutveckling. Vi
måste ha en arbetsmarknadspolitik som stimulerar till kompetensutveckling, omskolning samt praktik och lärlingsplatser som arbetsmarknadens
parter kan vara överens om.
I Försäkringskassans egen analys (Försäkringsmässighet: skatter och avgifter
i socialförsäkringens finansiering (2006:13) konstateras att arbetsmarknadsavgiften som finansierar bland annat aktivitetsstöd, arbetslöshetsersättning
och lönegarantier under perioden 2003–2005 årligen har gått med underskott på mellan 6,6 och 10 miljarder. Med undantag för 2010, efter krisåret
2009, har man stadigt sänkt arbetsmarknadsavgiften, vilket leder till en
underfinansiering av en aktivare arbetsmarknadspolitik.
Med en omfördelning av ekonomiska resurser från den särskilda löneavgiften till en förstärkning av arbetsmarknadsavgiften, alla inom nuvarande
arbetsgivaravgifter som är löntagarnas historiskt minskade löneökningar,
kan vi skapa en offensivare arbetsmarknadspolitik.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att driva på politiken för en aktivare arbetsmarknadspolitik samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att arbetsmarknadens parter får
en annan roll i arbetsmarknadsfrågorna.

17.27
Arbetsmarknadsstatistik
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Den förra borgerliga regeringen förändrade mycket i stort och i smått. En
av de mindre men betydelsefulla förändringar de gjorde var att ta bort Arbetsförmedlingens uppgift att hålla och kunna redovisa en bred statistik
över arbetsmarknaden.
Bristen på den här statistiken är till problem för oss i facket och ökar
möjligheterna för oseriösa företag att dölja hur mycket arbetskraft de egentligen har och vilka förhållande den lever under. De krav på att till exempel
registrera alla i landet utstationerade arbetstagare hos Arbetsmiljöverket är
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långt ifrån heltäckande och bygger i praktiken mer på frivillighet. Antalet
arbetstagare som jobbar svart eller i den sk. grå sektorn saknas helt i officiell
statistik i dag, eftersom bra statistiska underlag nuförtiden saknas efter att
AF inte längre har det som uppdrag.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO kongressen ställer sig bakom beslutet att påverka regering och riksdagspartierna att Arbetsförmedlingen eller annan lämplig myndighet
får i uppgift att upprätthålla en god och bred arbetsmarknadsstatistik
och få informera om densamma.

17.28
Friår
Livsmedelsarbetareförbundet region Väst
Friåret infördes 2005 på Miljöpartiets initiativ. Det hade då pågått på försök
under en period i tolv kommuner. Det formulerade syftet med friåret som
angavs i budgetproposition 2004/05:1 som Socialdemokraterna, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet enats om, var ”att erbjuda arbetstagare en möjlighet till
rekreation, kompetenshöjning eller start av eget företag och att ge arbetslösa en chans att stärka sin ställning på arbetsmarknaden”.
Konkret innebar det i korthet att anställda gavs möjlighet att ta ledigt
tre till tolv månader medan en arbetslös vikarierade för den friårsledige.
Den friårsledige fick ersättning motsvarande 85 procent av den arbetslöshetsersättning som hon eller han skulle ha fått som arbetslös. Vikarien fick
vanlig lön. Friårsreformen såg Miljöpartiet som en kombinerad frihetsform
och arbetsmarknadsreform. År 2006 fanns det 12 000 helårsplatser i landet.
Friåret togs bort av den moderatledda regeringen 2007.
Det är inte bara i Sverige som möjligheten till friår funnits. I Finland har
man en motsvarighet som heter alterneringsledighet (AL). Ett försök med
alterneringsledighet löpte mellan 1996 och 2002, då en visstidslag infördes.
Men till skillnad från i Sverige där man har valt att avsluta friårsreformen
så har man i Finland i stället valt att permanenta alterneringsledigheten,
vilket gjordes januari 2010.
Regelverket i Finland innebär att heltidsanställda som arbetat i minst 13
månader hos samma arbetsgivare kan ta alterneringsledigt i minst 90 dagar
utan uppehåll och sammanlagt högst 359 dagar. Under ledigheten erhålls
en ersättning motsvarande 70 procent (från början 60 procent) av arbetslöshetsersättningens dagpenning. Om den ledige har arbetat i 25 år (enligt
bestämmelser i lagen) är ersättningen 80 procent.
Det finns inga krav på vad den anställde gör under sin ledighet men arbetsgivaren och arbetstagaren ska vara överens om ledigheten. Under tiden
ska arbetsgivaren anställa en arbetslös som vikarie. Det finns inga regler
för hur länge den vikarierande personen ska ha varit arbetslös. Avtalet styr
heller inte vilka arbetsuppgifter eller vilken lön den arbetslöse ska få hos
arbetsgivaren.
I Finland har olika parter gått från att ha varit kritiska till reformen till
att nu se dess fördelar. Det gäller såväl fackföreningar som arbetsgivaror-
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ganisationer och allmänhet. Den debatt som funnits i Sverige där friåret
anses utmana arbetslinjen, har Finland lämnat bakom sig.
Vi anser att friåret är ett klokt sätt att fördela arbete och avsaknad av
arbete mellan grupper av människor som har de största behoven av respektive tillstånd. Det kan för den friårsledige förändra eller bättra på en karriär
om man vill det. Det kan ge välbehövlig vila eller omorientering i tillvaron
eller andra möjligheter, till exempel start av företag. De som tar friårsvikariaten får en konkret och ickekonstruerad möjlighet att få in en fot på
arbetsmarknaden. Vi menar att friåret gagnar både samhälle och individer.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO utreder en permanent modell för friårssystem, liknande den som
finns i Finland.

Utlåtande motionerna 17.26–17.28
17.26
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att driva på politiken för en aktivare arbetsmarknadspolitik samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att arbetsmarknadens parter får en annan
roll i arbetsmarknadsfrågorna.
17.27
att LO kongressen ställer sig bakom beslutet att påverka regering och riksdagspartierna att Arbetsförmedlingen eller annan lämplig myndighet får i uppgift att
upprätthålla en god och bred arbetsmarknadsstatistik och få informera om densamma.
17.28
att LO utreder en permanent modell för friårssystem, liknande den som finns i
Finland.
En välfungerande matchning på arbetsmarknaden är avgörande för att ta tillvara
arbetskraftens utbildning och kompetenser, motverka arbetslöshet samt främja produktivitet och tillväxt. Arbetskraften måste ha de kompetenser som efterfrågas av
arbetsgivarna och så snabbt som möjligt hitta de lediga jobb som matchar deras utbildning och arbetslivserfarenhet. Vilka kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden
förändras dock hela tiden. Kraven i arbeten utvecklas, och vissa jobb försvinner medan
andra kommer till. Det kallas strukturomvandling och gör det nödvändigt att arbetstagarna har goda möjligheter att ställa om för att möta de föränderliga kraven.
Möjligheter till kompetensutveckling i arbetet är avgörande för att upprätthålla en
god omställningsförmåga hos arbetstagarna. Därtill spelar den aktiva arbetsmarknadspolitiken en avgörande roll. En arbetsmarknadspolitik med starka inslag av kompetenshöjande insatser, genom exempelvis arbetsmarknadsutbildning av god kvalitet, stärker
möjligheterna för arbetstagare att ta de jobb som finns och kommer till. Så läggs grund
för en god matchning. Det gagnar arbetstagare likväl som arbetsgivare och understödjer den strukturomvandling som utvecklar Sverige som ekonomi och samhälle.
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Tyvärr har den aktiva arbetsmarknadspolitiken under lång tid stått urholkad. Det har
LO med tydlighet belyst och kritiserat, bland annat i LOs årligen återkommande rapport
om svensk arbetsmarknadspolitik. Under hela 2000-talet har de insatser som syftar till
att rusta arbetslösa för arbete fått stå tillbaka. Tyngdpunkten har istället legat på insatser som syftar till att förbereda individer för själva jobbsökandet, olika slags förberedande insatser och så kallade jobbsökaraktiviteter. Detta förstärktes särskilt under den
borgerliga regeringens år vid makten. Omläggningen av arbetsmarknadspolitiken 2007
innebar ett starkt fokus på så kallade jobbsökaraktiviteter. Möjligheterna till rustande
insatser begränsades, erbjöds sent i individers arbetslöshet och till en mycket begränsad målgrupp. Ett alltför strikt fokus på arbetslösa med svag förankring på arbetsmarknaden kom att sätta Arbetsförmedlingens kärnuppdrag, det viktiga matchningsarbetet,
åt sidan och försvagade omställningskraften i arbetsmarknadspolitiken.
Den nuvarande regeringen har inlett ett arbete med att ge den aktiva arbetsmarknadspolitiken en annan riktning. Insatserna till unga har stärkts genom bland annat
90-dagarsgarantin. De tidsgränser som styrde Arbetsförmedlingens möjligheter att
erbjuda arbetslösa insatser har tagits bort, även inom jobb- och utbildningsgarantin.
Fas 3 står under avveckling och från och med den 1 februari 2016 är anvisningarna till
programmet stoppade. Arbetsförmedlingens uppdrag har förändrats och de rustande
inslagen i politiken ökar något. Samtidigt pågår ett viktigt arbete med att förbättra
kvalitén i arbetsmarknadsutbildningen, något som LO har efterlyst mot bakgrund av
fallande resultat av utbildningen. Det är angeläget att arbetsmarknadsutbildningen
återfår en framhållen plats inom arbetsmarknadspolitiken. Utökade möjligheter till
utbildning inom det reguljära utbildningsystemet, till exempel genom yrkesvux, ska ses
som komplement men får inte ersätta det viktiga verktyg som arbetsmarknadsutbildningen utgör för Arbetsförmedlingen. I rapporten Arbetsmarknadsutbildningen – vid
vägs ände eller vägen framåt (2015) har LO även pekat på att upphandlingskravet bör
tas bort. Upphandlingen gör arbetet med att sjösätta utbildningar långsamt, när behovet i själva verket är en flexibel och snabbfotad process.
I en tid när läget på arbetsmarknaden ljusnar kvarstår stora behov av en aktiv och
rustande arbetsmarknadspolitik. Antalet arbetslösa med långa inskrivningstider ligger
kvar på en hög nivå. Andelen arbetslösa, som saknar den grundläggande utbildningsnivå som krävs på arbetsmarknaden, växer och antalet arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har ökat. Etableringen av nyanlända är en
växande uppgift i och med de senaste årens kraftigt ökade asylinvandring. Den aktiva
arbetsmarknadspolitiken behöver fortsätta att utvecklas, för att ges ett starkare innehåll, i den meningen att arbetslösa ges möjlighet att utveckla sin kompetens och stärka
sin arbetsmarknadsanknytning. Utöver ökade inslag av utbildning krävs satsningar på
till exempel praktik av god kvalitet och subventionerad sysselsättning på en större del
av arbetsmarknaden än i dag. En modell med friår riskerar att bli kostsam och skulle
sannolikt inte gynna individer i störst behov av att stärka sin position på arbetsmarknaden. Ett bättre alternativ är att överväga en insats liknande de utbildningsvikariat
som fanns under 1990-talet samt åren 2006–2007. Genom utbildningsvikariat kan
arbetslösa inskrivna vid Arbetsförmedlingen ges möjlighet till vikariat som uppstår när
anställda mitt i yrkeslivet ges möjlighet till vidareutbildning som leder till uppgraderad
kompetens.
Motion 17.26 påtalar behovet av att arbetsmarknadens parter ges en annan roll
i arbetsmarknadsfrågorna. Etablerandet av den nya myndigheten 2008 innebar att
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länsarbetsnämnderna lades ner och det är tydligt att viktiga kunskaper om, och initiativkraft för, regionala utmaningar gick förlorade. Det är viktigt med en sammanhållen
arbetsmarknadspolitik för Sverige, men arbetssätt och resurser bör utformas utifrån
varierande behov i olika regioner. För att säkra likvärdigheten bör detta ske inom
Arbetsförmedlingens nuvarande organisation. Det behövs en samlad strategi för en
organiserad samverkan mellan parterna och Arbetsförmedlingen på nationell, regional
och lokal nivå. Det handlar dels om att tillvarata parternas kunskaper om arbetsmarknaden, i syfte att främja matchning och omställning, dels är det en fråga om att säkerställa effektivitet och legitimitet för politiken. Det förutsätter att parterna ges ökat
inflytande och ökade kontrollmöjligheter när det gäller till exempel utbildningsinsatser
och arbetsplatsförlagda insatser, såsom subventionerade anställningar. LO arbetar
under 2016 med att ta fram ett förslag till en samlad strategi. Ett arbete som involverar
LO-distrikten och förbunden.
Motion 17.27 påtalar behovet av en god och bred arbetsmarknadsstatistik som ger
insyn och kunskap om utvecklingen på arbetsmarknaden. Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som har huvudansvar för den officiella statistiken, men på vissa områden
ligger ansvar också på andra myndigheter. Arbetsmiljöverket har till exempel ansvar för
officiell statistik vad gäller arbetsskador och arbetsmiljö. Arbetsförmedlingen har dock
inget officiellt statistikansvar och det saknas goda skäl att ge en redan hårt belastad
myndighet något sådant uppdrag. SCB ger en bred bild av utvecklingen på arbetsmarknaden – genom den statistik som görs publik på myndighetens webb, men också
genom möjlighet att specialbeställa uppgifter. Genom expertgrupper och råd har LO
möjlighet att föra fram synpunkter och förslag på hur statistiken kan utvecklas för att
på bästa sätt belysa arbetsmarknaden. Samtidigt finns alltid begränsningar i hur detaljerad statistiken kan göras, till exempel när det gäller situationen på arbetsmarknaden
för enskilda yrkesgrupper. Mycket av statistiken bygger på urvalsundersökningar, som
medför begränsade möjligheter att bryta ner den på detaljnivå utan att uppgifternas
tillförlitlighet går förlorad.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 17.26,
att anse motion 17.27 besvarad samt
att avslå motion 17.28.
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I debatten deltog
Stefan Slottensjö, Byggnads
Linus Ekegren, Livs
Therese Guovelin, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
–– Stefan Slottensjö, Byggnads yrkande om bifall på motion 17.27,
––Linus Ekegren, Livs yrkande om bifall på motion 17.28.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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17.3.1 Arbetslöshetsförsäkringen
Motionerna 17.29 första att-satsen, 17.30–17.36, 17.37 första attsatsen, 17.38–17.42 samt 17.45 andra och tredje att-satsen
17.29
En arbetslöshetsförsäkring värd namnet för en tryggare omställning
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
I alltför många år av borgerligt styre har vi sett hur arbetslöshetsförsäkringen
blivit sämre och sämre. Situationen för de arbetslösa har likaså blivit allt
sämre och arbetstillfällena har inte ökat trots det som de borgerliga försäkrade. Nu har vi en regering som förstår vikten av att ha en arbetslöshetsförsäkring som är värd namnet och de har redan infört stora förbättringar.
Även om förbättringarna är ett stort steg i rätt riktning så är det inte tillräckligt. Till exempel är det fortfarande så att de som är arbetslösa betalar
högre skatt än en arbetstagare med samma inkomst före skatt som den arbetslöse. Detta är djupt orättvist! Den arbetslöse får ju inte lättare att hitta ett
nytt jobb bara för att denne betalar mer i skatt än den som arbetar! Dessutom
innebär inkomsttaket i arbetslöshetsförsäkringen (25 025 kronor) att uppskattningsvis så många som 20 procent av LO-förbundens medlemmar slår i taket.
Det är också ett känt faktum att det blir svårare att hitta ny anställning
efter en längre tids arbetslöshet. Det känns ovärdigt att straffa de långtidsarbetslösa med sänkt ersättning.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO med kraft ska verka för att regering och riksdag genomför förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen till exempel gällande ersättningsnivån,
taket i försäkringen och antalet dagar med den högre ersättningsnivån
innan nedtrappning samt
att LO med kraft ska verka för att regering och riksdag genomför en förändring i skattesystemet så att den som har drabbats av arbetslöshet inte
ska bestraffas med högre skattenivå än de som har arbete (behandlas
under punkten 17.1.1).

17.30
Arbetslöshetsförsäkringen
Byggnadsarbetareförbundet region Örebro–Värmland
Nuvarande regering har sett till att ersättningsnivån höjts i arbetslöshetskassan nedan benämnt a-kassa. Det känns bra att fler nu uppnår 80 procent
av tidigare lön när de får a-kasseersättning. Man kunde dock önskat att alla
har rätt till 80 procent i ersättning om/när det händer att arbetet försvinner
och man ska ställa om och gå vidare till nytt arbete. De som får 80 procent
i ersättning har det kännbart ekonomiskt men de som inte får 80 procent
har det ännu mer kännbart ekonomiskt.
75 dagars regeln kan aldrig accepteras vara i enlighet med en facklig syn
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på arbetslinjen. Arbetslinjen i 75 dagars regeln för oss borde inte straffa de
som deltidsarbetar. Självklart ska heltid vara en rätt till alla, men så ser det
inte ut i dag och de som straffas är våra medlemmar. För att komma till rätta
med hela problematiken med deltidsanställningar och ersättningar ur våra
försäkringssystem behöver vi börja förändra i det som drabbar individerna
Beräkningsreglerna för att få till en ny period av rätt till a-kassa är i dag
12 månaders arbete. Denna regel slår hårt mot alla de som har allmän visstids- och säsongsbetonade arbeten. Det man tjänat på ett år ska delas med
en 12 månaders period, detta slår mot alla säsongsarbetare. Det finns de som
har 10 månaders arbete per år och med nuvarande beräkningsregler så får
de sänkta ersättningar – från a-kassan. För att få fler att våga byta arbete
behöver beräkningsgrunden kunna beräknas på 6 månaders arbete. Beräkningsgrunden i själva a-kassesystemet har tidigare innan Alliansen kom till
makten varit 6 månaders arbete. Sedan dess har antalet otrygga anställningar
ökat, så nu behöver vi se till att alla dessa människor som drabbats/berörts
har bättre beräkningsgrunder för att ha rätt till a-kassa.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att 80 procent i ersättning från a-kassan ska motsvara 80 procent av lönen
för alla,
att 75 dagars regeln tas bort,
att beräkningsreglerna för ny a-kasseperiod ändras från 12 månader till 6
månader samt
att ny beräkning av a-kasseersättning beräknas på 6 månaders arbete.

17.31
A-kassan
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
För att klara försörjning och minska risken för löne- och villkorsdumpning
etablerades arbetslöshetskassorna av facken. Efter att a-kassorna överläts
till myndigheterna och beslut om nivåer etc. därmed blev en fråga för politiska beslut och majoriteter har arbetslöshetskassorna under tid utsatts
för olika förändringar ifråga om till exempel villkor och ersättningsnivåer.
Den förra borgerliga regeringen förändrade mycket och troligen i syfte att
tvinga arbetslösa att ta jobb till sämre villkor och på så vis trycka ner både
villkor i stort, som facken. Därför var den nya rödgröna regeringens beslut
om höjd a-kasseersättning och vissa regeljusteringar glädjande. Men inte
tillräcklig. Vi anser att vi fackliga medlemmar och arbetstagare behöver
betydlig bättre a-kassor och villkor.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska arbeta för att a-kassorna ska ge bättre villkor för deltidsarbetslösa,
att LO fortsätter arbeta för att taket i ersättningen höjs,
att LO fortsätter arbeta för att målet för i a-kasseersättningen ska vara 90
procent av inkomsten samt
att LO fortsätter arbeta för bättre kvalificeringsregler så fler arbetstagare
kan omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.
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17.32
Avskaffa karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen
Livsmedelsarbetareförbundet
Nivån på ersättningen vid arbetslöshet är viktig för många av LO-förbundens medlemmar, inte minst Livsmedelsarbetareförbundets medlemmar och
därför har vi tvingats till en dyr inkomstförsäkring.
Trots ett svårt parlamentariskt läge har den socialdemokratiskt ledda
regeringen lyckats höja både dagpenningen och taket i arbetslöshetsförsäkringen. Detta är väldigt bra och vi hoppas att ersättningarna fortsatt
kommer att höjas kontinuerligt.
I livsmedelsbranschen pågår mer eller mindre kontinuerligt en strukturomvandling. Det gör att många medlemmar hamnar i arbetslöshet på
grund av arbetsbrist. De nuvarande karensdagarna som finns i försäkringen
slår hårt på den enskildes ekonomi. Att bli arbetslös på grund av arbetsbrist
kan i sig vara svårt och att då dessutom straffas extra hårt ekonomiskt är
inte rättvist.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att karensdagarna för ofrivilligt arbetslösa tas bort.

17.33
Avskaffande av karensdagar och höjd ersättningsnivå i arbetslöshetskassan (a-kassan)
Byggnadsarbetareförbundet
Det har sedan länge varit ett krav från Byggnads och hela fackföreningsrörelsen att a-kassan ska förbättras genom bland annat högre ersättningsnivåer. De tidigare borgerliga regeringarna har under lång tid försämrat och
raserat a-kassan. Nu har det mödosamma arbetet startat med att bygga upp
kassan, till det den en gång var.
I en dynamisk, öppen ekonomi är en modern a-kassa en central del. Globalisering och ökad internationell konkurrens gör att många jobb försvinner
medan andra tillkommer, ofta i nya expanderande branscher. Det är denna
dynamik som skapar förutsättningar för ökat välstånd.
En väl fungerande a-kassa är en av nycklarna till att folk ska våga ta risker och pröva nya jobb. Det är väldigt viktigt för att dynamiken i ekonomin
ska kunna stärkas.
A-kassan har viktiga uppgifter för både individen, hushållen och samhällsekonomin. Viktigt är att den ska ge inkomsttrygghet vid arbetslöshet.
Den som förlorar jobbet ska kunna ägna sig åt jobbsökande och kompetensutveckling istället för att behöva oroa sig över risken att få gå ifrån hus
och hem. Försäkringen ska också fungera som en försäkring för individens
kunskap och kompetens.
Den socialdemokratiska regeringen har påbörjat arbetet med att förbättra
a-kassan och har bland annat höjt ersättningsnivåerna. Det är utmärkt och
ligger helt i linje med vallöftena. Men det räcker inte. Vi kan inte avstanna
arbetet utan måste gå vidare med att ytterligare höja ersättningsnivåerna
så att ersättningen blir 90 procent för 90 procent av löntagarna.
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Det är inte den enskildes fel att hen blir arbetslös. Därför ska inte heller skuld eller den ekonomiska bördan läggas på den som ofrivilligt blir
uppsagd från sitt jobb. Karensdagarna i a-kassan innebär att man lägger en
ekonomisk börda på den som inte själv har valt att hamna i arbetslöshet.
Karensdagarna i a-kassan ska därför tas bort.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att ersättningsnivåerna i a-kassan höjs till att utgöra
90 procent av inkomsten för 90 procent av löntagarna samt
att LO ska verka för att karensdagarna i a-kassan tas bort.

17.34
Ta bort de sju karensdagarna i a-kassan
Handelsanställdas förbund avd 12 Borås
I juli 2008 utökades karensdagarna i a-kassan från fem till sju dagar, vilket
innebär att du måste gå sju dagar utan inkomst innan du kan få din a-kassa,
detta om du till exempel blivit uppsagd från ditt arbete på grund av arbetsbrist. Så som arbetsmarknaden ser ut i dag med många nedskärningar och
företagskonkurser så anser vi att karensdagarna borde tas bort helt och hållet. Det är orimligt att den som blir ofrivilligt arbetslös ska behöva straffas
ännu mer genom att behöva utstå sju dagars karens plus att ha blivit arbetslös.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska arbeta för att de sju karensdagarna i a-kassan ska tas bort.

17.35
Ta bort de 75 deltidsdagarna i a-kassan!
Handelsanställdas förbund avd 12 Borås
Med tanke på dagens osäkra arbetsmarknad, främst för unga, så har a-kassa
blivit extremt viktig för att människor ska kunna försörja sig. Många unga
har svårt att få heltid, något som märks extra tydligt inom butikssektorn
där deltid snarare är regel än undantag. Att då bara kunna få ersättning under 75 dagar känns både absurt och förlegat. Deltidsarbetare kan ha svårt
att nå upp till kraven för att kunna erhålla en ny ersättningsperiod vilket
då gör de 75 deltidsdagarna än mer konstiga. Att semester dessutom räknas
in till dessa deltidsdagar gör också att du som deltidsanställd inte vågar eller kan ta semester.
Vi anser att med tanke på den arbetsmarknad som råder i Sverige just
nu så kan vi inte ha en regel som reglerar antalet deltidsdagar utan den
måste bort.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska arbeta för att de 75 deltidsdagarna ska bort.
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17.36
Avskaffa 75-dagarsregeln i a-kassan
Industrifacket Metall avd 46 Blekinge
När man är arbetslös och går på a-kassa står man till arbetsmarknadens
förfogande, vilket är helt rätt, men det är inte rätt att om jag måste ta ett
deltidsarbete så kan jag bara ha det i 75 dagar. Detta innebär att jag måste
tacka nej till arbete för att jag inte kan leva på ett deltidsarbete.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att 75-dagarsregeln i a-kassan helt
tas bort samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en regel införs att man kan
stämpla upp till heltid, oavsett antal dagar under ersättningsperioden.

17.37
Vilka rättigheter har en timanställd med barn?
Handelsanställdas förbund avd 29 Umeå
Om man i dag arbetar deltid och tar så många timmar som man bara kan
för att försörja sig och sina barn, kan man aldrig stämpla upp, eftersom man
har jobb varje vecka och bara kan stämpla upp om man är arbetslös en hel
vecka, vilket nästan aldrig händer. Det ställer även till det att man får skriva
in hel/halv timme på a-kassan medan man får ersättning i minuter från
arbetsgivaren. Man missar här ersättning om man jobbar till exempel en
kvart över hel timme, då räknas inte den kvarten. För att man ska kunna
vara hemma med vård av sjukt barn och få ersättning från Försäkringskassan måste man vara inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande.
Detta innebär merarbete med att fylla i kassakort och andra blanketter
från försäkringskassan för att detta ska fungera. Det är ett krångligt system
och det måste gå att göra på något annat sätt.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att reglerna i a-kassan förändras när det gäller ersättningens nivå, och att 75-dagarsregeln förändras samt
att LO under kongressperioden ska verka för att förändra så att uttag av ersättning för vård av barn blir enklare och att ersättningen ska motsvara
den verkliga tid man förlorar (behandlas under dagordningspunkten 18.1).
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Utlåtande motionerna 17.29 första att-satsen, 17.30–17.36
samt 17.37 första att-satsen
17.29 första att-satsen
att LO med kraft ska verka för att regering och riksdag genomför förbättringar i
arbetslöshetsförsäkringen till exempel gällande ersättningsnivån, taket i försäkringen och antalet dagar med den högre ersättningsnivån innan nedtrappning.
17.30
att 80 procent i ersättning från a-kassan ska motsvara 80 procent av lönen för alla,
att 75 dagars regeln tas bort,
att beräkningsreglerna för ny a-kasseperiod ändras från 12 månader till 6 månader
samt
att ny beräkning av a-kasseersättning beräknas på 6 månaders arbete.
17.31
att LO ska arbeta för att a-kassorna ska ge bättre villkor för deltidsarbetslösa,
att LO fortsätter arbeta för att taket i ersättningen höjs,
att LO fortsätter arbeta för att målet för i a-kasseersättningen ska vara 90 procent av
inkomsten samt
att LO fortsätter arbeta för bättre kvalificeringsregler så fler arbetstagare kan omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.
17.32
att LO verkar för att karensdagarna för ofrivilligt arbetslösa tas bort.
17.33
att LO ska verka för att ersättningsnivåerna i a-kassan höjs till att utgöra 90 procent
av inkomsten för 90 procent av löntagarna samt
att LO ska verka för att karensdagarna i a-kassan tas bort.
17.34
att LO ska arbeta för att de sju karensdagarna i a-kassan ska tas bort.
17.35
att LO ska arbeta för att de 75 deltidsdagarna ska bort.
17.36
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att 75-dagarsregeln i a-kassan helt tas bort
samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en regel införs att man kan stämpla upp
till heltid, oavsett antal dagar under ersättningsperioden.
17.37 första att-satsen
att LO ska verka för att reglerna i a-kassan förändras när det gäller ersättningens
nivå, och att 75-dagarsregeln förändras.
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Motionerna 17.29 första att-satsen, 17.30–17.36 och 17.37 första att-satsen efterfrågar
alla att LO på flera sätt verkar för bättre villkor och ersättning i arbetslöshetsförsäkringen. Motionärerna berör ersättningsnivåer och tak för högsta ersättning i den frivilliga inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen, bättre kvalificeringsvillkor såväl
som bättre villkor för deltidsarbetslösa samt avskaffade karensdagar.
Styrelsens utgångspunkt är att förbättringar inom samtliga dessa fyra områden är
avgörande för om arbetslöshetsförsäkringen ska ge ett gott inkomstbortfallsskydd för
arbetstagarna.
Ett mycket stort problem är att alldeles för få arbetslösa är berättigade till a-kasseersättning vid arbetslöshet. För att förändra det krävs både att fler arbetstagare blir
medlemmar i a-kassorna, det vill säga ansluter sig till den frivilliga inkomstrelaterade
arbetslöshetsförsäkringen och att det blir lättare att kvalificera sig för ersättning. Det
första visar vikten av att höja organisationsgraden eftersom medlemskap i facket och i
a-kassan, i de allra flesta fall, går hand i hand. Det andra visar vikten av att kvalificeringsreglerna förändras så att fler som arbetar, men kanske tillfälligt och oregelbundet eller
på kortare deltider, ska kunna kvalificera sig. En sak som är viktig är även att beräkningen av ersättning avspeglar den aktuella arbetssituationen innan arbetslöshet, och inte en
situation som ligger alltför långt tillbaka i tid. Dessutom skulle ett studerandevillkor för
dem som avslutat studier på minst gymnasienivå och inom svenska för invandrare på ett
enkelt sätt ge unga vuxna och nyanlända ett rimligt försäkringsskydd på grundnivå, om
vägen mellan studier och arbete går via arbetslöshet.
Ett annat stort problem som har med villkoren att göra är den deltidsregel som
introducerades 2008. Dels begränsades rätten att kombinera arbete och arbetslöshet
till 75 ersättningsdagar, dels kom deltidsbegränsningen att utökas från att bara gälla
deltidsarbetslösa med varaktiga (fasta) deltidsanställningar till att omfatta även tillfälligt timanställda. Det här påverkade LO-gruppernas ersättningsrätt extra hårt, särskilt
kvinnornas, eftersom olika former av visstidsanställningar såväl som deltidsanställningar är som vanligast i kvinnodominerade arbetaryrken. Här behövs förändringar så
att arbetslöshetsförsäkringen, för det första, blir rättvist utformad för de som får en
varaktig anställning, med den arbetade tid som önskas, likväl som för de som inte får
arbete i den utsträckning de vill ha och söker.
Arbetslöshetsförsäkringen ska, för det andra, inte heller vara uppbyggd så att deltidsarbetslösa ställs inför valet att förlora ersättningen för att de tar allt arbete som går
att få.
Ett tredje stort problem är det faktum att ersättningsnivån i den frivilliga inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen sänks ju längre arbetslösheten består.
Ersättningsdag 1–200 motsvarar ersättningsnivån 80 procent av tidigare lön upp till
taket för högsta ersättning. Därefter sänks ersättningen och motsvarar 70 procent av
tidigare lön (upp till taket) till ersättningsperiodens slut. Vid övergång till jobb- och
utvecklingsgarantin och aktivitetsstöd sänks ersättningsnivån ytterligare, till 65 procent av tidigare lön. Detta är liktydigt med att straffa arbetslösa för att de inte har fått
jobb inom en viss tid, vilket är orimligt. Istället är det rimligt med en utgångspunkt i att
ersättningsnivån är densamma under hela arbetslöshetstiden i kombination med väl
utformade krav på aktivt arbetssökande, aktiva stödjande insatser samt kontroll.
Utöver en enhetlig ersättningsnivå är taket för högsta ersättning avgörande för
inkomsttryggheten vid arbetslöshet. Den 7 september genomförde den socialdemokratiskt ledda regeringen en första efterlängtad höjning av taket för högsta ersättning. Då
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höjdes högsta ersättning till maximalt 910 kronor per dag (20 020 kronor per månad)
ersättningsdag 1–100, respektive 760 kronor per dag (16 720 kronor per månad) därefter. Dock är det otillräckligt för ett långsiktigt hållbart inkomstbortfallsskydd. För även
med höjningen 2015 är endast 35 procent av heltids- och deltidsarbetandes månadslöner försäkrade de första 100 ersättningsdagarna och därefter endast 19 procent av
lönerna (2015 års lönenivå).
Slutligen, en ytterligare problematisk ersättningsfråga utgörs av de sju karensdagarna. Det senarelägger när a-kasseersättning som arbetslösa är berättigade till,
börjar betalas ut. Särskilt för den som har haft små möjligheter att lägga undan pengar
innan arbetslösheten innebär det att arbetslösheten riskerar att börja med ekonomiska
svårigheter.
Styrelsen ser kongressperioden 2016–2020 som en period när strategiska överväganden och kompromisser kommer att behöva göras för att få gehör för förbättringar i
arbetslöshetsförsäkringen. Styrelsens bedömning är att det inte kommer att gå att nå
så långt som flera motionärer efterfrågar vad gäller takhöjningar, ersättningsnivåer
och karensdagar.
Det realpolitiska läget innebär kraftiga begränsningar i vad som är möjligt att åstadkomma på kort sikt. LO behöver därför prioritera strategiskt och välja ut särskilt betydelsefulla frågor för att säkerställa förbättringar av det ekonomiska skyddet vid arbetslöshet för
anställda i LO-yrken. Under kommande kongressperiod avser LO därför att:
–– I första hand verka för förändrade försäkringsvillkor så att betydligt fler arbetstagare kan omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.
–– Därefter verka för en enhetlig ersättningsnivå under hela arbetslöshetsperioden och
fler takhöjningar med indexering i den frivilliga inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.29 första att-satsen, 17.30 tredje och fjärde att-satsen, 17.31,
17.32, 17.33 andra att-satsen, 17.34 och 17.37 första att-satsen samt
att anse motionerna 17.30 första och andra att-satsen, 17.33 första att-satsen, 17.35
och 17.36 besvarade.
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17.38
Tryggare åtgärdsanställningar
Industrifacket Metall avd 46 Blekinge
Många, och framför allt våra ungdomar, har olika åtgärdsanställningar. Det
kan vara nystartsjobb, särskilt anställningsstöd, trygghetsanställning med
mera. Ja, listan kan göras lång. När våra ungdomar kommer in i någon sådan
åtgärd är det inte självklart att detta är a-kassegrundande. En del åtgärder
är grundande för a-kassa men exempelvis inte Särskilt anställningsstöd.
Detta är en stor orättvisa bland våra ungdomar. De tvingas bo kvar hemma,
eftersom de ofta står helt utan inkomst. De har heller inte möjlighet att få
något hyreskontrakt eller banklån till att ordna boende, eftersom de inte
har en inkomst.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att få till en förändring bland alla
så kallade åtgärdsprogram så de blir a-kassegrundande.

430 |

KONGRESSPROTOKOLL – LOs 28e ORDINARIE KONGRESS

Utlåtande motionerna 17.38 samt 17.45 andra och tredje attsatsen
17.38
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att få till en förändring bland alla så kallade
åtgärdsprogram så de blir a-kassegrundande.
17.45 andra och tredje att-satsen
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att förändringar sker inom de arbetsmarknadspolitiska program som inte är a-kassegrundande samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att samtliga på arbetsmarknaden förekommande program blir a-kassegrundande.
Två motioner, 17.38 och 17.45 andra och tredje att-satsen, vill att LO verkar för att få till
stånd en förändring vad gäller att kvalificera sig till a-kasseersättning genom arbetsmarknadspolitiska program.
Styrelsen delar synen att det är problematiskt att subventionerade anställningar
behandlas olika för att kunna ligga till grund för a-kasseersättning. Bakgrunden är
att majoriteten av subventionerade anställningar betraktas som reguljära arbeten när
rätten till a-kasseersättning prövas. Det är endast det särskilda anställningsstödet och
därmed även de så kallade instegsjobben samt extratjänsterna som exkluderas från
det. Det är rimligt att det sker en likriktning så att det inte görs skillnad i det avseendet.
Dock är att-satserna i motionerna 17.38 och 17.45 knepigt formulerade. De tar fasta
på att alla arbetsmarknadspolitiska program ska vara a-kassegrundande. Det kan styrelsen inte bifalla eftersom alla program som berättigar till ersättning med aktivitetsstöd, till exempel jobb- och utvecklingsgarantin, arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik, då också skulle inkluderas. För styrelsen är det viktigt att vara tydlig med att
huvudprincipen för att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen är arbete.
Att inkludera subventionerade anställningar i arbete som kan ligga till grund för
a-kasseersättning är dock viktigt. Förutom att det ger en löneinkomst och rustar
individen, så får en individ som har svårare att bryta en arbetslöshetssituation än en
annan, samma förankring på arbetsmarknaden. Därmed får båda individerna också
a-kasseersättning enligt samma principer, det vill säga arbete. Styrelsen håller alltså
med motionärerna i sak, det vill säga att alla typer av subventionerade anställningar
ska kunna ligga till grund för a-kasseersättning.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionerna 17.38 och 17.45 andra och tredje att-satsen besvarade.
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17.39
Arbetslöshetskassan
Byggnadsarbetareförbundet
Kollektivavtalet är en garant för att människor behandlas lika, oberoende av
kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder eller andra ovidkommande parametrar.
Den svenska modellen bygger på likvärdiga parter på arbetsmarknaden som
tar gemensamt ansvar genom överenskommelse i kollektivavtal.
En av de viktigaste uppgifterna som LO-förbunden har för att värna
medlemmarnas intressen är att teckna kollektivavtal. Målet måste vara att
alla företag ska ha avtal. I dag är kollektivavtalet hotat. Globaliseringen och
medlemskapet i EU innebär öppna gränser och starka krafter vill nu se en
arbetsmarknad med försvagade eller inga kollektivavtal där det råder låglönekonkurrens. Fri rörlighet och öppna gränser är bra, men det får inte ske
på bekostnad av vår svenska modell.
Därför måste vi på alla sätt värna kollektivavtalens ställning. Ett sådant
sätt är att reglerna i arbetslöshetskassan (a-kassan) ändras. I dag är det så
att person som uppbär a-kassa och erbjuds arbete i företag utan kollektivavtal inte kan neka att ta ett sådant arbete. Detta är inte förenligt med den
svenska modellen och hjälper till att skapa en arbetsmarknad med lägre
löner och sämre villkor.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att reglerna i a-kassan ändras så att person som uppbär a-kassa ska kunna vägra att ta erbjudet arbete i företag som inte har
kollektivavtal.
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Utlåtande motion 17.39
17.39
att LO ska verka för att reglerna i a-kassan ändras så att person som uppbär a-kassa
ska kunna vägra att ta erbjudet arbete i företag som inte har kollektivavtal.
Motion 17.39 vill att LO ska verka för att en arbetslös som har a-kasseersättning ska
kunna tacka nej till erbjudet arbete i ett företag som inte har kollektivavtal.
Styrelsen menar att motionären lyfter ett viktigt perspektiv på arbetslöshetsförsäkringen, att arbetslösa som får a-kasseersättning inte ska tvingas konkurrera om
arbete genom att sänka sina löne- och villkorskrav. Därför är det avgörande att lagen
om arbetslöshetsförsäkring, ALF, på ett tydligt sätt reglerar vilken typ av arbeten som
anses lämpliga för arbetslösa som har a-kasseersättning. Enligt 44 § ALF ska ett arbete
ses som lämpligt om:
1. Det inom ramen för tillgången på arbetstillfällen tagits skälig hänsyn till den sökandes förutsättningar för arbetet och andra personliga förhållanden,
2. Anställningsförmånerna är förenliga med de förmåner som arbetstagare får som är
anställda enligt kollektivavtal eller, om kollektivavtal inte finns, är skäliga i förhållande till de förmåner arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter och kvalifikationer får vid jämförliga företag,
3. Arbetet inte hänför sig till en arbetsplats där arbetskonflikt råder till följd av stridsåtgärder som är lovliga enligt lag och kollektivavtal, och
4. Förhållandena på arbetsplatsen motsvarar vad som anges i författning eller myndighets föreskrifter om åtgärder till förebyggande av ohälsa eller olycksfall.
Styrelsen anser att den 44e paragrafen utgör fundamentet för en arbetslöshetsförsäkring med hög legitimitet eftersom det i den andra punkten slås fast att arbetslösa
inte kan tvingas att bjuda ut sitt arbete till sämre villkor eller till lägre löner än vad kollektivavtalen anger. Enligt samma paragraf, tredje punkten, kan arbetslösa inte heller
tvingas att ta arbete där det råder arbetskonflikt. Även det är centralt för arbetslöshetsförsäkringens legitimitet eftersom det garanterar att arbetslösa inte kan användas som
strejkbrytare. Därtill gäller att arbetslösa inte kan tvingas ta arbete där arbetsförhållandena är ohälsosamma eller farliga (punkt 4) samt att det, som den första punkten
anger, ska tas skälig hänsyn till förutsättningar och personliga förhållanden i bedömningen av om arbetet är lämpligt (eller inte).
Sammantaget menar styrelsen att lagens reglering av lämpligt arbete ger arbetslösa
ett starkt skydd från att tvingas till underbudskonkurrens. Som alltid är det samtidigt
viktigt att lagstiftning tillämpas och fungerar bra i praktiken. När det gäller just lämpligt arbete tangerar det även arbetslöshetsförsäkringens krav- och kontrollsystem, som
förändrades 1 september 2013. Effekterna av den förändringen är något som LO inte
ännu har tittat närmare på och med anledning av det är en utredning redan inplanerad
att påbörjas under hösten 2016. Eftersom utredningen ännu är i planeringsstadiet
menar styrelsen att det vore bra att inkludera en utvärdering av hur paragrafen om
lämpligt arbete tillämpas. Detta i syfte att synliggöra om det finns behov av att styrelsen verkar för en förändring.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 17.39 besvarad.
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17.40
Skyddsregeln i a-kassan
Industrifacket Metall avd 46 Blekinge
När en person har varit arbetslös i 300 dagar omprövas den kommande
ersättningen. Den blir antingen 65 procent av lönen man hade när arbetslösheten började eller 80 procent av den lön som tjänats in under arbetslöshetsperioden. Skyddsregeln ser till att det högsta beloppet av de två alternativen betalas ut.
Efter 600 dagar görs en ny beräkning på samma sätt, skyddsregeln gäller. Men efter ytterligare 300 dagar faller skyddsregeln. Då beräknas ersättningen från a-kassan på den lön man haft under de närmast föregående
tolv månaderna. Reglerna urholkar ersättningen. Efter 900 dagar är det
inte längre rätt att kalla a-kassan för en försäkring. Visserligen har taket i
a-kassan höjts från den 7 september 2015, men det är inte avgörande för att
inte verka för att skyddsregeln ska vara kvar även efter 900 dagar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att skyddsregeln i a-kassan ska
finnas kvar även efter 900 dagar.
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Utlåtande motion 17.40
17.40
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att skyddsregeln i a-kassan ska finnas kvar
även efter 900 dagar.
Motion 17.40 efterfrågar att LOs styrelse ska verka för att en så kallad skyddsregel i
arbetslöshetsförsäkringen ska finnas kvar även efter 900 dagar.
Arbetslösa som är berättigade till a-kasseersättning har två möjliga vägval om
arbetslöshetstiden blir lång och en ersättningsperiod är på väg att ta slut.
Det ena är att gå in i jobb- och utvecklingsgarantin (eller jobbgarantin för ungdomar)
där det finns möjlighet att få vissa aktiva insatser och ersättning med aktivitetsstöd.
Det andra är att prövas för en ny ersättningsperiod, vilket i grunden bygger på att
den arbetslöse under arbetslösheten har arbetat i en sådan omfattning att hen uppfyller kvalificeringsvillkoret på nytt och kan beviljas en ny ersättningsperiod (12 § ALF).
I det fallet finns det en skyddsregel. Den innebär att två ersättningsalternativ jämförs
med varandra: ersättning motsvarande 80 procent av den genomsnittliga lönen (upp till
taket för högsta ersättning) från det arbete som gör att den arbetslösa uppfyller villkoret på nytt, eller 65 procent av den tidigare ersättningen, det vill säga av den fastställda
ersättningen i den gamla ersättningsperioden. Skyddsregeln innebär att det alternativ
som är mest förmånligt för den arbetslöse väljs. Regeln kan tillämpas för två ersättningsperioder som följer direkt efter varandra (27 a § ALF).
Styrelsen sympatiserar med motionärens syfte, det vill säga önskan att värna
inkomsttryggheten vid långtidsarbetslöshet. Samtidigt ställer sig styrelsen frågan
om det är en konstruktiv lösning. Styrelsen ser det som att om en individ befinner sig
i långa perioder av arbetslöshet i kombination med visst arbete, som förvisso gör det
möjligt att kvalificera sig för en ny ersättningsperiod men där 65 procent av den tidigare ersättningen är det förmånligaste alternativet, så har individen svårt att få en varaktig förankring i arbetslivet. Styrelsen anser att det då är centralt att individen istället
få tillgång till en kompetenshöjande insats utifrån sina behov, exempelvis en subventionerad anställning. Det lägger grunden för en hållbar väg ut ur en svårlöst arbetslöshetssituation jämfört med att verka för möjligheten till fortsatt låg a-kasseersättning
genom att skyddsregeln kan tillämpas flera gånger än två.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motion 17.40.
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17.41
Fackligt förtroendevaldas rätt till a-kassa
Transportarbetareförbundet
Att vara fackligt förtroendevald och en aktiv sådan kan sluta i en ekonomisk
tragedi i det fall man blir arbetslös, och kontinuerligt har verkat fackligt en
längre tid. I dag ger regelverket inte den fackligt förtroendevalda rätt att
få a-kasseersättning som är beräknad på den faktiska inkomsten där även
ersättning för det fackliga uppdraget ingår. Dock räknas all inkomst när
man ska fastställa vilken medlemsavgift som ska erläggas till det fackförbund man tillhör.
Det betyder till exempel att: en fackligt förtroendevald, som är heltidsanställd och arbetar på sin ordinarie arbetsplats på halvtid, och är ledig i
enlighet med Förtroendemannalagen § 6 resterande halvtid, samt har varit
det under en längre period och då fått ersättning från sitt fackförbund för
förlorad arbetsförtjänst, i normalfallet enbart får a-kasseersättning baserad på den inkomst man erhållit från sin arbetsgivare då man tjänstgjort
vid sin ordinarie arbetsplats, det vill säga en halvtidslön. Det anser vi vara
djupt orättvist.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO snarast med kraft verkar för att fackligt förtroendevalda i händelse
av arbetslöshet får a-kasseersättning där inkomsten som fackförbundet
betalat ut till denne som ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid dennes ordinarie arbete, av a-kassan inkluderas i beräkningsunderlaget när
man fastställer vilken dagpenning som ska utgå till den fackligt förtroendevalda.

17.42
Sjuklönegrundande och a-kassegrundande när man utför uppdrag åt organisationen
Elektrikerförbundet verksamhetskrets 1
När en arbetstagare, som jobbar fackligt åt organisationen, blir uppsagd
eller sjuk från sitt ordinarie arbete så beräknas i dagsläget inte den ersättning/lön som utbetalats från fackföreningen in i sjuklöneunderlaget eller
a-kassans beräkningsunderlag. Detta får till följd att de flesta väljer att avsluta sina uppdrag till organisationen, direkt när arbetstagaren blir varslad
eller sjukskriven.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att ersättning för fackligt arbete åt organisationen ska vara
med i beräkningen för sjuklöneunderlag och a-kassegrundande inkomst.
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Utlåtande motionerna 17.41–17.42
17.41
att LO snarast med kraft verkar för att fackligt förtroendevalda i händelse av arbetslöshet får a-kasseersättning där
inkomsten som fackförbundet betalat ut till denne som ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid dennes ordinarie
arbete, av a-kassan inkluderas i beräkningsunderlaget när man fastställer vilken dagpenning som ska utgå till den
fackligt förtroendevalda.
17.42
att LO verkar för att ersättning för fackligt arbete åt organisationen ska vara med i beräkningen för sjuklöneunderlag
och a-kassegrundande inkomst.
Motionerna 17.41 och 17.42 uppmärksammar båda att fackligt förtroendevalda i händelse av arbetslöshet inte kan vara
säkra på att skattepliktig ersättning för förtroendeuppdrag, som förlorad arbetsförtjänst eller arvode, får ligga till grund
för a-kasseersättning. Motion 17.42 pekar också på att samma problematik kan gälla vid sjukdom, när sjukpenninggrundande inkomst, SGI, ska fastställas.
I grunden beror det här på att det är skillnad på ”uppdrag och uppdrag”. Det finns en grundläggande rätt till ledighet
för att fullgöra fackligt förtroendeuppdrag enligt 6 § Förtroendemannalagen, FML.
För tid som förtroendevalda har till sitt förfogande för fackligt uppdrag på den egna arbetsplatsen har den förtroendevalda enligt 7 § FML ”rätt till bibehållna anställningsförmåner”. Vid eventuell arbetslöshet eller sjukdom betyder det att
det fackliga uppdraget kommer att ses som vanlig arbetad tid med lön.
Fackligt förtroendevalda kan dock ha uppdrag som är bredare än att de gäller den egna arbetsplatsen. Då finns fortfarande en rätt till ledighet från arbetet för att fullgöra det fackliga uppdraget. Skillnaden är att den delen av uppdraget
(ledigheten) inte berättigar till bibehållna anställningsförmåner (jmf. 6 och 7 §§ FML).
Det är mot bakgrund av det här som förtroendevalda inte kan vara säkra på att tid och inkomster från förtroendeuppdrag alltid räknas. Vid arbetslöshet är det till exempel vilken tidsomfattning det fackliga förtroendeuppdraget har
haft som är avgörande för om skattepliktigt arvode eller förlorad arbetsförtjänst får ligga till grund för fastställande av
a-kasseersättningen. Vid fastställande av sjukpenninggrundande inkomst gäller istället, enligt Försäkringskassans vägledning (2004:5, version 13), att ”arvoden för till exempel förtroendevalda” ses som en inkomst som är SGI-grundande.
Frågan om förtroendevaldas rätt till a-kasseersättning har varit under utredning i flera omgångar sedan 2011. Det
senaste beskedet från Arbetsmarknadsdepartementet är att frågan ska utredas vidare inom regeringskansliet. Ett (nytt)
förslag till lösning på det problem som motionärerna för fram, ska enligt preliminära uppgifter presenteras i början av
2017.
Styrelsen är angelägen om att en lösning som tillförsäkrar förtroendevalda rätt till a-kasseersättning snarast kommer
på plats och avser att verka för det. Styrelsen tycker också att det är viktigt att det inte är olika regelverk i socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Det är viktigt att a-kasseersättning och sjukpenninggrundande inkomst fastställs
på ett likvärdigt sätt i relation till fackligt förtroendevalda med olika typer av ledighetsgrundande förtroendeuppdrag.
Styrelsen anser att denna fråga är viktig för att undanröja hinder för arbetstagare att ta på sig fackliga förtroendeuppdrag.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.41 och 17.42.
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I debatten deltog
Ulf Hansson, Kommunal
Sara R Pettersson, Kommunal
Dan G Gabrielsson, Kommunal
Anton Levein, Elektrikerförbundet
Frida Christensen, Handels
Anita Lundberg, Kommunal
Lena Olsson, Handels
Lilian Mårelius, Handels
Richard Mellberg, Byggnads
Magnus Cato, Byggnads
Annette Rydell, IF Metall
Niclas Svanberg, Byggnads
Malin Ackholt, HRF
Therese Guovelin, LOs styrelse
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
–– Sara R Pettersson, Kommunal m.fl. yrkande om bifall på motion 17.30
andra att-satsen,
––Malin Ackholt, HRF yrkande om bifall på styrelsens utlåtande på motionerna 17.29–17.42,
––Anton Levein, Elektrikerförbundet m.fl. yrkande om bifall på motion 17.33
första att-satsen,
––Frida Christensen, Handels m.fl. yrkande om bifall på motion 17.35,
––Anita Lundberg, Kommunal m.fl. yrkande om bifall på motion 17.36 första att-satsen,
–– Sara R Pettersson, Kommunal yrkande om bifall på motion 17.36 i sin
helhet,
––Magnus Cato, Byggnads m.fl. yrkande om bifall på motion 17.39.

Beslut

Kongressen beslutade efter rösträkning
att med röstsiffrorna 221 mot 151 bifalla motion 17.30 andra att-satsen. Ett
ombud avstod från att rösta. Därmed bifölls också motion 17.35 samt
17.36 första att-satsen.
Rösträkning begärdes av Therese Guovelin, LOs styrelse.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 17.39.
Votering begärdes av Kim Söderström, Byggnads.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.

438 |

KONGRESSPROTOKOLL – LOs 28e ORDINARIE KONGRESS

17.3.2 Arbetsförmedlingens roll
– förmedling och matchning
Motionerna 17.43–17.44
17.43
En arbetsförmedling värd namnet
Industrifacket Metall avd 2 Norrbotten
Arbetsförmedlingen har under en mycket lång tid gått från att ha fungerat
som en riktig arbetsförmedlare med branschkunskaper, aktiva åtgärder och
kunnat förmedla jobb, till att nu vara en kontrollinstans utan branschkunnande och ingen möjlighet till några aktiva åtgärder. Detta har medfört att
personer ramlar mellan stolarna när ingen vill ta ansvar för medborgarna.
Det enda som kan erbjudas är olika mer eller mindre bra anställningsstöd
till arbetsgivare, där arbetsgivaren själv dikterar vilken bidragsform de ska
ha. Där särskilt anställningsstöd tillhör det sämre, bland annat på grund av
att det inte är a-kassegrundande.
Alla partsgemensamma forum har också upphört att fungera, så vi som
fackliga företrädare har inga naturliga möten med Arbetsförmedlingen.
Nu krävs ett helt nytt omtag för att få ordning på Arbetsförmedlingen,
där tydliga direktiv om möjligheter till aktiva åtgärder och branschkunskaper måste finnas med.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att få en Arbetsförmedling värd
namnet samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att regeringen förändrar uppdraget till Arbetsförmedlingen så man klarar sina huvuduppgifter, som är
att individuellt hjälpa personer att få jobb och att hjälpa arbetsgivare att
få tag i rätt personal.

17.44
Jobbcoacher
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
Vi ser hur svensk arbetsmarknad har format sig efter åtta år med moderat
högerpolitik. Privata jobbcoacher tar över Arbetsförmedlingens roll utan
att fler jobb skapats, 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 skattemedel inte längre ska kunna betalas ut till privata
jobbcoacher/ mellanhänder, utan att Arbetsförmedlingen eller annan
lämplig myndighet köper de tjänster som erfordras för att den arbetslöse bättre ska kunna stå till arbetsmarknadens förfogande, till exempel
”heta arbeten”, utbildning eller körkort direkt av utföraren.
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Utlåtande motionerna 17.43–17.44
17.43
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att få en Arbetsförmedling värd namnet samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att regeringen förändrar uppdraget till Arbetsförmedlingen så man klarar
sina huvuduppgifter, som är att individuellt hjälpa personer att få jobb och att hjälpa arbetsgivare att få tag i rätt
personal.
17.44
att LO verkar för att skattemedel inte längre ska kunna betalas ut till privata jobbcoacher/mellanhänder, utan att
Arbetsförmedlingen eller annan lämplig myndighet köper de tjänster som erfordras för att den arbetslöse bättre
ska kunna stå till arbetsmarknadens förfogande, till exempel ”heta arbeten”, utbildning eller körkort direkt av utföraren.
Arbetsförmedlingen spelar en central roll i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Kärnan i myndighetens verksamhet
utgörs av förmedlingsverksamheten; sammanförandet av arbetslösa och arbetsgivare samt stöd till arbetslösa i deras
arbetssökande. En välfungerande förmedlingsverksamhet är nyckeln till en effektiv arbetsmarknadspolitik. När varje
arbetslös individs kompetens och erfarenheter tidigt kartläggs, och när behov av stöd och insatser snabbt fångas upp,
läggs grunden för en effektiv matchning.
Samtidigt som Arbetsförmedlingen utgör nav i den aktiva arbetsmarknadspolitiken, avgörs myndighetens förutsättningar av politikens utformning och inriktning. Under en tid har myndighetens arbete varit hårt styrt. Handläggares
utrymme, att tidigt i arbetslöshetsperioder sätta in de insatser de bedömt lämpliga, har varit begränsade. En alltför stor
andel av de inskrivna arbetslösa, som bedömts stå i behov av tidiga insatser, har blivit utan dem. Arbetet med arbetsgivarkontakter har fått för litet utrymme.
Den nuvarande regeringen har minskat detaljstyrningen av myndigheten, vilket lämnar större utrymme för handläggare att utöva sin profession. Matchningsuppdraget har förtydligats så att även matchningen av arbetslösa som står
relativt sett nära arbetsmarknaden betonas. Inom Arbetsförmedlingen pågår ett omfattande arbete med att reformera
myndigheten. Genom Arbetsförmedlingens nationella partsråd, och i andra kontakter med departement och myndighet,
följer LO arbetet och för fram hur LO vill se myndigheten utvecklas till det effektiva nav för matchning och omställning på
arbetsmarknaden som den bör vara. Högre ambitioner med Arbetsförmedlingen och den aktiva arbetsmarknadspolitiken
kräver ökade resurser.
Motion 17.44 lyfter frågan om de upphandlade jobbcoacher som infördes 2009. Dessa var en del i den borgerliga
regeringens strävan att öka inslaget av så kallade kompletterande aktörer i myndighetens tjänsteutbud. Från och med
januari 2014 upphörde tjänsten Jobbcoachning i ett valfrihetssystem. LO-styrelsens syn på privata aktörer är att samarbeten med dessa är motiverat i de fall de kan komplettera myndigheten med fördjupade kunskaper och utvecklade
arbetsmetoder särskilt lämpliga för att stödja vissa grupper av arbetslösa, för att hantera plötsliga behov av en expanderad verksamhet, eller i de fall det går att påvisa en högre effektivitet i de kompletterande aktörernas arbete. Det är
dock viktigt med goda rutiner för att följa upp kvalitén i de kompletterande aktörernas arbete, samt att samarbeten med
kompletterande aktörer inte undergräver Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i arbetslöshetsförsäkringen.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 17.43 andra att-satsen samt
att anse motionerna 17.43 första att-satsen och 17.44 besvarade.
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Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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17.3.3 Arbetsplatsförlagda insatser
Motionerna 17.45 första att-satsen, 17.46–17.52
17.45
Krav på kollektivavtal
Industrifacket Metall avd 46 Blekinge
I dag finns det många arbetsgivare som har kollektivavtal och som använder
sig av vissa på Arbetsförmedlingen förekommande arbetsmarknadspolitiska
program för att få bidrag till arbetskraft. Detta är helt okej så länge de har
kollektivavtal, vilket inte är en självklarhet i dagens regelverk.
Sedan finns det en hel del arbetsgivare som inte sköter sina åtaganden
– struntar fullkomligt i att teckna kollektivavtal. De har inte ens tecknat
FORA-paketet för sina anställda. Vi ser allt som oftast företag som inte
betalar avtalsenliga löner, de struntar helt i hur miljön ser ut för deras personal. Detta vill vi förändra.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att de på Arbetsförmedlingen
förekommande åtgärdsprogrammen endast ska gälla på kollektivavtalsbundna arbetsplatser,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att förändringar sker inom de arbetsmarknadspolitiska program som inte är a-kassegrundande (behandlas
under dagordningspunkten 17.3.1) samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att samtliga på arbetsmarknaden
förekommande program blir a-kassegrundande (behandlas under dagordningspunkten 17.3.1).

17.46
Förbättra LOs arbete med samråd
Transportarbetareförbundet
Vi har under en längre period märkt att det som vi skriver i våra samråd har
liten eller ingen effekt på hur arbetsförmedlingen agerar. För Svenska Transportarbetareförbundets del är taximarknaden ett väldigt påtagligt exempel.
Arbetsförmedlingen är en myndighet där trycket på att få folk ”ur rullorna” klart verkar dominera verksamheten. Vi besvarar väldigt många samråd
och även om vi påtalar att vi inte kan stå som garanter för vare sig arbetsmiljö
eller löner stämmer, tycks arbetsförmedlingens enda fråga vara ”är lönen
rätt?”. I ett flertal av våra avtal är det dessutom svårare att besvara frågan om
lön, då man måste veta hur många års erfarenhet inom yrket personen har.
Som enskilt förbund har man därefter väldigt små möjligheter att utreda eller få ett större begrepp på hur man ska hantera pågående trender inom samråden och arbetsförmedlingens agerande. Det finns arbetsmarknadsråd där dessa
frågor ska lyftas, men dessa möten verkar vara svåra att kalla till och deras effekt på arbetsförmedlingens hantering verkar vara bristfällig eller otillräcklig.
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För att vi ska kunna få en större påtryckningseffekt gentemot Arbetsförmedlingen så vore det lämpligt om LO tog ett större ansvar för samråden.
Det händer att Arbetsförmedlingen skickar samråden till fel förbund och
när de kommer tillbaka bryr de sig inte om att skicka dem till rätt förbund.
I mångas fall lyssnar inte handläggaren från Arbetsförmedlingen alls
på vad vi skriver.
Som det ser ut i dag så har nog inte LO eller dess medlemsförbund jättekontroll på samråden. Ska det fortsätta som nu kommer vi få ännu svårare
att kunna försvara vårt kollektivavtal.
Ska vi bevara den svenska modellen med kollektivavtal som ägs av parterna och möjliggör konkurrens på schysta villkor krävs förändringar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att samtliga samråd fullbordas innan den arbetsplatsförlagda insatsen beslutas,
att LO ska intensifiera sitt arbete med att granska och ställa krav på arbetsförmedlingens arbetsplatsförlagda insatser för att få slut på utnyttjande
av människor och bidrag. Samtliga insatser måste vara trygga för den
enskilda individen och garantera konkurrens på schysta villkor för de
företag som ansöker om medel, samt
att LO ska påbörja ett strukturerat samarbete med Arbetsförmedlingen.
Arbetet ska syfta till att bygga upp rutiner för ett kontinuerligt informationsutbyte mellan LOs medlemsförbund och Arbetsförmedlingen
som minimerar risken för att samråden handläggs på ett felaktigt sätt,
uteblir eller hamnar fel.

17.47
Samråd med Arbetsförmedlingen
Industrifacket Metall avd 32 Höglandet, avd 41 Kalmarsund
Överenskommelsen mellan LO och Arbetsförmedlingen som rör samråd är
i grunden mycket bra. Vad som däremot har kunnat konstateras är att LOförbundens yttranden till Arbetsförmedlingen tenderar att bli verkningslösa.
I Sveriges riksdag finns en majoritet för den svenska modellen och arbetsmarknadens parter är eniga om att modellen måste försvaras. Det blir
således orimligt att staten ska skjuta till medel eller sätta människor i arbetsmarknadspolitiska åtgärder hos företag som valt att stå utanför den
svenska modellen genom att inte teckna kollektivavtal.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att regeringen ger Arbetsförmedlingen direktiv att kräva kollektivavtal av de arbetsgivare som erhåller
ekonomiskt stöd av staten i ett arbetsmarknadspolitiskt syfte samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att i överenskommelsen om samråd mellan LO och Arbetsförmedlingen lösa den kunskapsdiskrepans
som finns mellan landets handläggare genom att LO erbjuder utbildning lokalt till de olika arbetsförmedlingarna om kollektivavtal och den
svenska modellen.
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17.48
Regler för placering av personer i arbetsmarknadspolitisk åtgärd
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
Arbetsförmedlingen tilldelar praktikplatser till arbetsgivare utan en grundlig
bakgrundsforskning hos företag/arbetsgivare och facket. Det känns som att
alla arbetsgivare inte är berättigade till att ta emot dessa utan bara utnyttjar
systemet med gratis arbetskraft.
I dag sker samråd med respektive fackförbund som har kollektivavtal
inom branschen men detta används enligt vår uppfattning bara som formalia. Arbetsförmedlingen tar dåligt hänsyn till de uppgifter om arbetsplatsen
som gjorts förfrågan om.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att samråden ska bli styrande samt obligatorisk inskickning och förfrågan till berört fackförbund.

17.49
Ökat fackligt inflytande vid anställning med arbetsgivarstöd
Industrifacket Metall avd 34 Borås
Nystartsjobb, lönebidrag, instegsjobb och särskilt anställningsstöd – Arbetsförmedlingens olika möjligheter för att dela ut arbetsgivarstöd är många.
Arbetsgivarstödet är ofta den enda möjligheten arbetsgivare har för att kunna anställa människor som står långt från den reguljära arbetsmarknaden.
Vid samtliga av dessa bidragsanställningar ska Arbetsförmedlingen samråda
med arbetstagarorganisationen innan anvisning sker. Tyvärr väger fackets
ord inte speciellt tungt i dessa sammanhang, och inte sällan passar oseriösa
arbetsgivare utan vare sig kollektivavtal eller adekvata försäkringar på att
utnyttja både anställningsstöd och personal till fullo.
Vi har medlemmar som riskerar att råka riktigt illa ut då Arbetsförmedlingen tillåts att ge generösa arbetsgivarstöd till oseriösa arbetsgivare.
Inte sällan hörs också kommentarer från enskilda arbetsförmedlare ”skriv
på yttrandet, det spelar ingen roll vad ni skriver för vi godkänner anställningsstödet ändå.” Detta oseriösa hanterande och utnyttjande av människor
måste få ett stopp.
Fackens åsikt i samråden måste få en större dignitet och inte kunna nonchaleras av Arbetsförmedlingens tjänstemän.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det fackliga inflytandet ökar
i samband med Arbetsförmedlingens beslut om arbetsgivarstöd samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att kollektivavtal ska vara ett krav
för att Arbetsförmedlingen ska bevilja arbetsgivarstöd.
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17.50
Anställningar med lönebidrag
Kommunalarbetareförbundet avd Stockholms län
Som regionalt fackligt ombud inom gröna sektorn har jag märkt att det förekommer lönedumpning för anställda med lönebidrag. Flera som var i Fas
3-arbete får nu anställning med lönebidrag.
Kommunal får samråd från Arbetsförmedlingen och vi tittar på vilka
löner de sätter, och om lönen ligger under avtalet i branschen så sätter vi
lönesumma i samrådet. Det har visat sig att i de företag som inte har kollektivavtal kan vi inte se att de får den löneökning som övriga löntagare får,
i sämsta fallet kan det röra sig om upp mot 3 000–4 000 kronor i minskad
lön för den gruppen.
I längden så leder det ofta inte till en fast anställning på arbetsmarknaden, utan en ny person tas in på lönebidrag eller så förlängs anställningen,
och då är vi inte delaktiga.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att om vi i fortsättningen ska ha dessa samråd från
Arbetsförmedlingen, ska det enbart ske till företag med kollektivavtal
där vi kan kontrollera löneökning för varje år, det vill säga att vi får det
som kallas schysta villkor på arbetsmarknaden,
att LO ska verka för att alla myndigheter som har eller är delaktiga i anställningar med lönebidrag ska kräva kollektivavtal, det gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket samt andra myndigheter
som sätter ut arbetslösa och sjuka personer i en anställning med lönebidrag samt
att LO ska verka för att det vid förlängningar av anställningar med lönebidrag ska de fackliga organisationerna yttra sig om arbetsplatsen, så att vi
den vägen kan få en kontroll på löneutvecklingen i de olika branscherna.
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Utlåtande motionerna 17.45 första att-satsen, 17.46–17.50
17.45 första att-satsen
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att de på Arbetsförmedlingen förekommande åtgärdsprogrammen endast ska gälla på kollektivavtalsbundna arbetsplatser.
17.46
att LO ska verka för att samtliga samråd fullbordas innan den arbetsplatsförlagda
insatsen beslutas,
att LO ska intensifiera sitt arbete med att granska och ställa krav på arbetsförmedlingens arbetsplatsförlagda insatser för att få slut på utnyttjande av människor och
bidrag. Samtliga insatser måste vara trygga för den enskilda individen och garantera konkurrens på schysta villkor för de företag som ansöker om medel, samt
att LO ska påbörja ett strukturerat samarbete med Arbetsförmedlingen. Arbetet ska
syfta till att bygga upp rutiner för ett kontinuerligt informationsutbyte mellan LOs
medlemsförbund och Arbetsförmedlingen som minimerar risken för att samråden
handläggs på ett felaktigt sätt, uteblir eller hamnar fel.
17.47
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att regeringen ger Arbetsförmedlingen
direktiv att kräva kollektivavtal av de arbetsgivare som erhåller ekonomiskt stöd
av staten i ett arbetsmarknadspolitiskt syfte samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att i överenskommelsen om samråd mellan LO och Arbetsförmedlingen lösa den kunskapsdiskrepans som finns mellan
landets handläggare genom att LO erbjuder utbildning lokalt till de olika arbetsförmedlingarna om kollektivavtal och den svenska modellen.
17.48
att LO ska verka för att samråden ska bli styrande samt obligatorisk inskickning och
förfrågan till berört fackförbund.
17.49
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det fackliga inflytandet ökar i samband
med Arbetsförmedlingens beslut om arbetsgivarstöd samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att kollektivavtal ska vara ett krav för att
Arbetsförmedlingen ska bevilja arbetsgivarstöd.
17.50
att LO ska verka för att om vi i fortsättningen ska ha dessa samråd från Arbetsförmedling
en, ska det enbart ske till företag med kollektivavtal där vi kan kontrollera löneökning
för varje år, det vill säga att vi får det som kallas schysta villkor på arbetsmarknaden,
att LO ska verka för att alla myndigheter som har eller är delaktiga i anställningar
med lönebidrag ska kräva kollektivavtal, det gäller Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Migrationsverket samt andra myndigheter som sätter ut
arbetslösa och sjuka personer i en anställning med lönebidrag samt
att LO ska verka för att det vid förlängningar av anställningar med lönebidrag ska de
fackliga organisationerna yttra sig om arbetsplatsen, så att vi den vägen kan få en
kontroll på löneutvecklingen i de olika branscherna.
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De arbetsplatsförlagda insatserna inom arbetsmarknadspolitiken – subventionerade
anställningar och praktik – är viktiga delar i en aktiv politik där arbetslösa erbjuds
vägar att stärka sina chanser till arbete. Genom subventionerade anställningar kan
arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden stärkas i konkurrensen om jobben
och ges möjlighet att visa och utveckla sin produktivitet. Praktik kan erbjuda individer
med svag arbetsmarknadsanknytning en betydelsefull möjlighet till kontakter, referenser och färdigheter av värde på arbetsmarknaden. Forskning om arbetsmarknadspolitikens effekter visar att insatser som liknar ordinarie arbeten fungerar bra för att föra
arbetslösa närmare arbetsmarknaden.
De subventionerade anställningarna har kommit att utgöra en allt större del av den
aktiva arbetsmarknadspolitiken. Antalet anställningar med stöd har ökat påtagligt
under 2000-talet, i synnerhet efter finanskrisen. Ökningen är motiverad utifrån den
utveckling som inneburit en stegring av antalet personer i långvarig arbetslöshet, och
ett växande antal arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Även i en nära framtid syns ett stort behov av subventionerad sysselsättning,
som en del i en aktiv och rustande arbetsmarknadspolitik. Detta inte minst som ett
medel för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Detta understryker vikten av att säkerställa att anställningarna präglas av avtalsenliga villkor för
individen, och att de inte leder till omotiverad undanträngning eller snedvrider konkurrensen på arbetsmarknaden.
Det är framför allt de så kallade nystartsjobben som har ökat. Detta har inneburit en kraftigt försämrad kontroll över det samlade användandet av subventioner.
Nystartsjobbens utformning som en rättighetsbaserad subvention innebär att
Arbetsförmedlingen saknar mandat att arbetsmarknadspolitiskt bedöma nystartsjobbens lämplighet, ur såväl individ- som arbetsmarknadsperspektiv. Dessutom är kraven
på villkor utöver lön lägre ställda än för de särskilda anställningsstöden, och något krav
på samråd med facklig organisation finns inte. Sammantaget innebär nystartsjobbens
konstruktion en risk för oegentligheter och överutnyttjande, vilket påpekades av den
statliga utredningen om åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (SOU 2014:16). Den socialdemokratiskt ledda regeringen
har därefter infört ett tak för vilka lönenivåer som kan subventioneras genom nystartsjobb, men stora risker för överutnyttjande och ineffektivitet kvarstår att undanröja.
Motionerna 17.46, 17.47, 17.48, 17.49 och 17.50 lyfter frågan om Arbetsförmedlingens
skyldighet att genomföra samråd med facklig organisation inför varje enskild anvisning till en arbetsplatsförlagd insats, reglerad genom förordningen (2000:628) om
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Samrådet fyller en viktig funktion. De
fackliga organisationerna har ofta information som är viktig för Arbetsförmedlingens
bedömning av anvisningens lämplighet. Facket har kunskap om vilka löner och anställningsvillkor som gäller enligt kollektivavtal för branschen. Facket har många gånger
också kunskap om arbetsmiljön och ifall det har skett uppsägningar som innebär att
det finns tidigare anställda med återanställningsrätt. Allt detta är av betydelse för att
Arbetsförmedlingen ska kunna ta beslut på goda grunder.
Precis som påpekas i motionerna lever inte Arbetsförmedlingen upp till sin samrådsskyldighet. En stickprovsundersökning som myndigheten själv genomförde under 2013
visade att samråd bara hade ägt rum och dokumenterats vid 50 procent av granskade
beslut om lönebidrag. Resultatet bekräftar den bild som finns bland LOs förbund.
Bilden är också att Arbetsförmedlingen inte alla gånger tar hänsyn till vad som framförs
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när samråd genomförs och anvisningar görs trots att den fackliga organisationen påvisat att exempelvis lönen inte motsvarar kollektivavtalsnivå.
LO har under en längre tid arbetat för att få samrådet att fungera. Det har hittills
resulterat i att Arbetsförmedlingen förtydligat sina interna instruktioner och tydliggjort
varje handläggares ansvar att genomföra och dokumentera samråd. På LOs initiativ har
myndigheten också inlett ett arbete med att öka kunskapen om varför samråd inte alltid
genomförs, samt hur information bedöms när så görs. Arbetet kan få positiva effekter
vad gäller handläggares kunskap om samrådsskyldigheten samt ge insikter om värdet av
de kunskaper som finns hos fackliga organisationer. Ur detta arbete kan också de fackliga organisationerna få värdefulla kunskaper för att göra ett gott arbete med samråden.
Motion 17.46 efterfrågar ett strukturerat arbete mellan LO och Arbetsförmedlingen
för att bygga upp rutiner för kontinuerligt informationsutbyte som minimerar risken
för att samråden handläggs felaktigt, uteblir eller hamnar fel. Grunden för ett sådant
arbete finns alltså, men bör utvecklas fortsatt. LO ser det som en mycket angelägen
uppgift att få samrådet att fungera. Det är Arbetsförmedlingen som har ansvaret för att
kontrollera arbetsgivare och villkoren i anställningarna, men utan samråd med facklig
organisation saknar myndigheten underlag för god kontroll. Risken är då att människor
som står i behov av att stärka sin ställning på arbetsmarknaden utnyttjas av oseriösa
arbetsgivare. I förlängningen riskerar detta också att skada arbetsmarknaden.
I motion 17.46 framförs också önskemål om att LO ska intensifiera sitt arbete med
att granska och ställa krav på Arbetsförmedlingens arbetsplatsförlagda insatser. LO
har inlett ett sådant arbete och ser goda skäl att bedriva detta tills den subventionerade sysselsättningen fungerar tillfredställande.
Det är viktigt att det även fortsatt är Arbetsförmedlingen som bär ansvaret för att
kontrollera lämpligheten i varje anvisning. I detta ingår ett ansvar för myndigheten att
säkerställa att handläggare har den kunskap om arbetsmarknaden som krävs, vilket
lyfts i motion 17.47. Ifråga om utbildning för myndighetens handläggare kan arbetsmarknadens parter bidra genom lokala/regionala överenskommelser grundade på
behov och förutsättningar. Ansvaret för utbildning är dock myndighetens och i förlängningen regeringens.
Motionerna 17.45, 17.47, 17.49 och 17.50 förordar att LO ska kräva att anvisningar till
arbetsplatsförlagda insatser enbart ska kunna ske till arbetsgivare som tecknat kollektivavtal. Det är genom kollektivavtal som löner och villkor regleras och upprätthålls på
svensk arbetsmarknad. Genom förhandlingar avgör parterna utan statens inblandning
vilka villkor som ska gälla. Enkelt uttryckt bygger den svenska arbetsmarknadsmodellen på att staten överlämnat till parterna att genom avtal avgöra vad som är acceptabla
villkor. Statens roll stannar vid grundläggande arbetsmarknadslagstiftning och en
uppgift att stödja, eller i varje fall inte motverka, en arbetsmarknadsmodell med två
självständiga och starka parter. Anställda med lönestöd, vilket Arbetsförmedlingen är
enda myndighet att hantera, är del i produktionen och därför ska både den lön och de
villkor och rättigheter som normalt följer med en anställning gälla. Kollektivavtalet är
garanten för det.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.45 första att-satsen, 17.46, 17.47 första att-satsen, 17.48,
17.49, 17.50 första och tredje att-satsen samt
att besvara motionerna 17.47 andra att-satsen och 17.50 andra att-satsen.
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17.51
Begränsningar av bidragsanställningar
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
I dag finns många arbetsplatser med för många anställda som har bidrag av
olika slag. Detta påverkar konkurrensen för andra arbetsplatser som kanske
får säga upp personal eller dra ner på timmar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att antalet bidragsanställda begränsas på en arbetsplats.

Utlåtande motion 17.51
17.51
att LO ska verka för att antalet bidragsanställda begränsas på en arbetsplats.
Subventionerade anställningar syftar till att stimulera efterfrågan på personer som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden, på grund av en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller till följd av långvarig arbetslöshet.
Subventionen ska kompensera arbetsgivaren för en faktisk eller förväntat nedsatt produktivitet hos individen. Effektivt
utformade och förnuftigt använda fungerar subventionerna för att hjälpa arbetstagare med störst svårigheter att hävda
sig i konkurrensen. Den undanträngning de kan leda till är acceptabel då en viktig målsättning är att bryta och motverka
långvarig arbetslöshet.
Det är viktigt att fackliga organisationer på alla nivåer medverkar till att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden ges möjlighet till arbete. En förutsättning för detta är givetvis att stöden används på ett sätt som inte skapar omotiverad undanträngning, eller som snedvrider konkurrensen inom branscher. Ansvaret för detta har Arbetsförmedlingen,
förutom när det gäller nystartsjobben där myndigheten saknar mandat att pröva varje anvisning utifrån en arbetsmarknadspolitisk bedömning. Detta är ett problem och LO har påtalat att nystartsjobben, om de ska finnas kvar, måste inordnas i det arbetsmarknadspolitiska regelverket ur en rad avseenden. Arbetsförmedlingen måste också i sitt arbete med
de subventionerade anställningarna bli bättre på att balansera kvantitetsmål med vikten av hög kvalitet i de anvisningar
som görs.
I dag syns en stark koncentration av subventionerade anställningar till några få branscher, vilket gör att undanträngningen i dessa branscher blir onödigt stor. Det handlar om restaurang, taxi och bilverkstäder där antalet stöd är stort
i förhållande till antalet anställda. Även inom detaljhandeln och inom lokalvård finns ett stort antal anställningar med
stöd. En viktig åtgärd för att öppna upp en större del av arbetsmarknaden för subventionerade anställningar, och därmed få en ökad spridning över fler branscher, är att väsentligt höja taken för vilka löner som kan subventioneras fullt ut.
Nivån bör ligga betydligt högre än medellönen på svensk arbetsmarknad, vilket kräver tak som omfattar löner en bra bit
över 30 000 kronor per månad. Att på så vis möjliggöra för anställningar med stöd på större delar av arbetsmarknaden
skulle också förbättra matchningen.
Motion 17.51 efterlyser en begränsning av antalet anställda med stöd på en arbetsplats. Det är oklart om antalet
anställda med stöd på enskilda arbetsplatser generellt sett utgör ett problem. I en nyligen genomförd kartläggning av
de subventionerade anställningarna visar Arbetsförmedlingen att den övervägande delen företag enbart har en enskild
pågående anställning med stöd (64 procent). Knappt 19 procent hade två pågående anställningar. Hos seriösa arbetsgivare, även hos olika slags arbetsintegrerande sociala företag, behöver inte ett flertal anställda med stöd utgöra ett
problem.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 17.51 besvarad.
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17.52
Lönebidragsplacering hos den egna arbetsgivaren
Kommunalarbetareförbundet avd Stockholms län
Många medlemmar som varit långtidssjukskrivna blir uppsagda när sjukpenningen dras in eller så har de slagit i taket för sjukpenning. Detta på
grund av att arbetsgivaren inte har råd med någon som inte har full arbetsförmåga och behöver arbeta i lugnare takt eller slippa vissa arbetsuppgifter.
Detta, trots vad som står i Arbetsmiljölagen och författningsskrivningarna.
Medlemmen hänvisas till Arbetsförmedlingen som kan ge anställning
med lönebidrag, om medlemmen i bästa fall får ett annat arbete hos annan
arbetsgivare.
Medlemmen kan i dag inte få anställning med lönebidrag hos sin egna
arbetsgivare, trots att detta borde vara det bästa ur mänskligt, samhällsekonomiskt perspektiv. Därför bör LO verka för att arbetstagare ska kunna få
lönebidrag hos sin egen arbetsgivare, om det finns behov.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO-kongressen beslutar att LO verkar för att reglerna ändras så att arbetstagare får rätt till anställning med lönebidrag hos den egna arbetsgivaren.
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Utlåtande motion 17.52
17.52
att LO-kongressen beslutar att LO verkar för att reglerna ändras så att arbetstagare
får rätt till anställning med lönebidrag hos den egna arbetsgivaren.
Människor som drabbas av sjukdom eller skada som leder till en nedsättning av arbetsförmågan riskerar många gånger att möta en alltför svår och lång väg tillbaka till arbete. Lönebidrag och andra former av subventionerade anställningar riktade till personer
med nedsatt arbetsförmåga är viktiga insatser för att underlätta vägen till arbete. Så
som påpekas i motion 17.52 är det i dag inte möjligt för den som drabbats av nedsatt
arbetsförmåga att beviljas lönebidrag vid återgång i arbete hos befintlig arbetsgivare
efter sjukskrivning.
Övervägandet om att tillåta lönebidrag hos befintlig arbetsgivare måste betraktas
utifrån att alternativet annars är uppsägning och arbetslöshet. Vägen tillbaka till arbete
riskerar att försvåras ytterligare. Samtidigt finns svårigheter att avgöra när arbetsgivare levt upp till de långtgående skyldigheter denne har för arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning. En möjlighet till lönebidrag under pågående anställning
ska inte få några konsekvenser för arbetsgivares ansvar. Seriösa arbetsgivare når
inte fram till den situation där lönebidrag kan komma ifråga, utan att ha uppfyllt krav
på rehabilitering och anpassningar av arbetsplats och uppgifter. Det går dock inte att
bortse från risken för att oseriösa arbetsgivare försöker undkomma sitt ansvar. Ett
urholkat rehabiliteringsansvar utpekades också som en möjlig negativ konsekvens när
Rehabiliteringsutredningen (SOU 2006:107) analyserade motsvarande förslag.
Utgångspunkten måste vara att säkerställa kontroll av att arbetsgivaren gjort vad
denne är skyldig att göra för att den arbetstagare som drabbas av nedsatt arbetsförmåga ska kunna kvarstå i reguljär anställning. En möjlighet till lönebidrag hos befintlig
arbetsgivare får under inga omständigheter urholka arbetsgivares ansvar för rehabilitering och anpassning. Frågan väcks om vem som ska bedöma när detta ansvar är
uppfyllt, och svaret är inte givet. Sannolikt krävs ett brett samrådsförfarande med både
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som parter. De fackliga organisationerna
bör ha en central roll, genom lokal fackklubb och i avsaknad av sådan genom avdelningen hos det förbund som bär avtalet på området ifråga. Lönebidragsutredningen
(SOU 2003:95) föreslog att möjligheten till lönestöd under pågående anställning skulle
prövas i en försöksverksamhet och utvärderas efter två år. Det kan vara en klok ordning.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 17.52.
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I debatten deltog
Alejandro José Caviedes Pinilla, Kommunal
Rebecca Wallin, HRF
Mathilda Hauge, Fastighets
Magnus Cato, Byggnads
Hans Mjövik, Kommunal
Roland Andreasson, Handels
Ulf Hansson, Kommunal
Karolina Alehall, Kommunal
Therese Guovelin, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Alejandro Jose Caviedes Pinilla, Kommunal m.fl. yrkande om bifall på
motion 17.50 andra att-satsen,
––Rebecca Wallin, HRF bifall till styrelsens utlåtande på motion 17.50,
–– Styrelsens bifall till yrkandet om bifall på motion 17.50 andra att-satsen,
––Matilda Hauge, Fastighets m.fl. yrkande om bifall på motion 17.51 med följande tilläggs-att-sats: att LO tillsätter en utredning med uppdrag att se
över hur man kan motverka oseriöst utnyttjande av bidragsanställningar.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla motion 17.50 andra att-satsen.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 17.51.
Votering begärdes av Matilda Hauge, Fastighets.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.
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17.4 Utbildningspolitik
Motionerna 17.53–17.57, 17.4 fjärde och sjunde att-satsen, 17.64
andra att-satsen samt 17.76 sjätte–tionde att-satserna
17.53
En marknadsdriven skola kan aldrig bli likvärdig
Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas Förbund, Målareförbundet och Seko
Fram till 1990-talet var den svenska grundskolan en av världens mest likvärdiga.
Då lyckades skolan ge mycket goda kunskaper till de elever som hade lätt för sig
samtidigt som de elever som hade problem av olika slag, också klarade sig bra.
I dag är detta historia. Från en mycket låg nivå har skillnaderna mellan
skolor fördubblats sedan 1990-talet. Det gäller både när man mäter betyg
och när man mäter kunskaperna. Numera ligger den svenska grundskolan i
det internationella mittfältet när man mäter likvärdighet och skillnaderna
mellan skolor fortsätter att öka.
Det är två huvudorsaker bakom utvecklingen: Den ökade boendesegregationen och de marknadsinriktade skolreformer som beslutades i början
av 1990-talet.
Det fria valet av skola, systemet med fristående skolor, systemet med
skolpeng, att aktiebolag får driva skolor och att de fristående skolorna fritt
kan välja elever, driver effektivt fram en skolsegregation. I första hand är det
de välutbildade föräldrarna som väljer en annan skola än den närmaste. De
skolor som får fler elever gynnas sedan av skolpengssystemet medan de kommunala förortsskolorna tappar elever. Systemet skapar vinnare och förlorare.
Den starkaste marknadskraften i detta system är aktiebolagsskolorna. För
att de ska kunna gå med vinst, vilket krävs enligt aktiebolagslagen, måste de
ha låg lärartäthet. Och för att de samtidigt ska kunna relativt bra kvalitet
på undervisningen, krävs ett positivt segregerat elevurval. De måste rekrytera elever som är välmotiverade och som klarar sina studier även med låg
lärartäthet. Skolbolagens affärsidé är positivt segregerade skolor.
I dag är det skolaktiebolagen som står för all tillväxt inom friskolesektorn
och det är några stora skolkoncerner som tar allt större marknadsandelar.
Det är staten som ger tillstånden och det är aktiebolagen som beslutar var
skolorna ska ligga och som fyller dem med de elever de har valt ut. För varje
ny aktiebolagsskola som startas av de stora koncernerna ökar skolsegregationen och skolans likvärdighet försämras. Kommunerna kan inte påverka
utvecklingen utan de får se på när skolsegregationen ökar.
De största förlorarna på denna skolpolitik är eleverna i förortsskolorna
där LO har många medlemmar. De eleverna missgynnas systematiskt av dagens skolpolitik och det är många av dem som slås ut från skola och arbetsliv.
När vi inte ger alla unga en likvärdig skola av hög kvalitet får det stora
och negativa effekter inom samhällets alla områden. Dagens skolpolitik är
dålig för hela samhället. Därför måste LO kräva att utvecklingen mot ökad
skolsegregation och försämrad likvärdighet, måste brytas. En marknadsdriven skola kan aldrig bli likvärdig.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att skolpolitiken läggs om från konkurrens och marknadsutsättning till att inriktas mot att alla skolor ska vara bra skolor,
att LO ska verka för att skolan ska styras av demokratiska beslut, inte av
marknaden,
att LO ska verka för att skolpengssystemet avvecklas samt
att LO ska verka för att aktiebolagen avvecklas från den svensk grund- och
gymnasieskolan.

17.54
En marknadsdriven skola kan aldrig bli likvärdig
Byggnadsarbetareförbundet
Fram till 1990-talet var den svenska grundskolan en av världens mest likvärdiga. Då lyckades skolan ge mycket goda kunskaper till de elever som hade
lätt för sig samtidigt som de elever som hade problem av olika slag, också
klarade sig bra. I dag är detta historia.
Det är två huvudorsaker bakom utvecklingen: Den ökade boendesegregationen och de marknadsinriktade skolreformer som beslutades i början
av 1990-talet.
Det fria valet av skola, systemet med fristående skolor, systemet med
skolpeng, att aktiebolag får driva skolor och att de fristående skolorna fritt
kan välja elever, driver effektivt fram en skolsegregation. I första hand är det
de välutbildade föräldrarna som väljer en annan skola än den närmaste. De
skolor som får fler elever gynnas sedan av skolpengssystemet medan de kommunala förortsskolorna tappar elever. Systemet skapar vinnare och förlorare.
Den starkaste marknadskraften i detta system är aktiebolagsskolorna. För
att de ska kunna gå med vinst, vilket krävs enligt aktiebolagslagen, måste de
ha låg lärartäthet. Och för att de samtidigt ska kunna ha relativt bra kvalitet
på undervisningen, krävs ett positivt segregerat elevurval. De måste rekrytera elever som är välmotiverade och som klarar sina studier även med låg
lärartäthet. Skolbolagens affärsidé är positivt segregerade skolor.
I dag är det skolaktiebolagen som står för all tillväxt inom friskolesektorn
och det är några stora skolkoncerner som tar allt större marknadsandelar.
Det är staten som ger tillstånden och det är aktiebolagen som beslutar var
skolorna ska ligga och som fyller dem med de elever de har valt ut. För varje
ny aktiebolagsskola som startas av de stora koncernerna ökar skolsegregationen och skolans likvärdighet försämras. Kommunerna kan inte påverka
utvecklingen utan de får se på när skolsegregationen ökar. De största förlorarna på denna skolpolitik är eleverna i förortsskolorna där LO har många
medlemmar. De eleverna missgynnas systematiskt av dagens skolpolitik och
det är många av dem som slås ut från skola och arbetsliv.
När vi inte ger alla unga en likvärdig skola av hög kvalitet får det stora
och negativa effekter inom samhällets alla områden. Dagens skolpolitik är
dålig för hela samhället. Därför måste LO kräva att utvecklingen mot ökad
skolsegregation och försämrad likvärdighet, måste brytas. En marknadsdriven skola kan aldrig bli likvärdig.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att skolpolitiken läggs om från konkurrens och marknadsutsättning till att inriktas mot att alla skolor ska vara likvärdiga,
att LO ska verka för att skolan ska styras av demokratiska beslut, inte av
marknaden,
att LO ska verka för att skolpengssystemet avvecklas samt
att LO ska verka för att aktiebolagen avvecklas från den svenska grund- och
gymnasieskolan.

Utlåtande motionerna 17.53–17.54
17.53
att LO ska verka för att skolpolitiken läggs om från konkurrens och marknadsutsättning till att inriktas mot att alla skolor ska vara bra skolor,
att LO ska verka för att skolan ska styras av demokratiska beslut, inte av marknaden,
att LO ska verka för att skolpengssystemet avvecklas samt
att LO ska verka för att aktiebolagen avvecklas från den svensk grund- och gymnasieskolan.
17.54
att LO ska verka för att skolpolitiken läggs om från konkurrens och marknadsutsättning till att inriktas mot att alla skolor ska vara likvärdiga,
att LO ska verka för att skolan ska styras av demokratiska beslut, inte av marknaden,
att LO ska verka för att skolpengssystemet avvecklas samt
att LO ska verka för att aktiebolagen avvecklas från den svenska grund- och
gymnasieskolan.
Motionärerna lyfter flera av de mest kontroversiella men också viktigaste frågorna
inom det utbildningspolitiska området, nämligen den om den ökande segregeringen
och minskande likvärdigheten i den svenska skolan. I motivtexten redogörs på ett
förtjänstfullt sätt för de bakomliggande faktorerna för denna utveckling. I motionerna
17.53 och 17.54 föreslås att LO ska verka för att alla skolor ska vara bra och likvärdiga
skolor. Styrningen av skolan ska grundas mer på demokratiska beslut och inte på marknadsprinciper. Därutöver vill motionärerna att skolpengssystemet och aktiebolagen
avvecklas från grund- och gymnasieskolan.
I skollagen uttrycks att alla elever, oberoende av geografisk hemvist och sociala
och ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildning. Dessutom ska utbildningen vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshem oavsett var i landet den
anordnas. Styrelsen menar att skollagen ställer krav på lika tillgång till en likvärdig
utbildning, vilket utgår ifrån ambitionen att alla skolor ska vara bra skolor. Vad är då
det som utgör en bra skola? Bland många aspekter som utgör en bra skola är skolans
förmåga att uppfylla sitt ”kompensatoriska” uppdrag ett av de viktigaste. I skollagen är
det utformat som att i ”utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov.
Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.
En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen.”
Styrelsen gör bedömningen att skolval och fristående skolor fortsättningsvis kom-
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mer att vara en del av utbildningssystemet, men delar motionärernas syn på att marknadsmekanismerna är skadlig för en likvärdig skola för alla. Vilka förutsättningar som
erbjuds eleverna och deras skolgång får inte vara beroende av marknaden. Någon form
av etableringskontroll och reglering som tar oss bort från skolan som fri marknad är nödvändig, om Sverige ska ha ett rättssäkert och likvärdigt skolväsende. I projektet Ge alla
elever samma chans, som LO är en del av, är likvärdigheten i skolan också ett uttryck för
jämlikhetssträvanden. I en av rapporterna i projektet konstateras att fristående skolor i
högre grad har elever vars föräldrar har en akademisk utbildning. Som en del av boendesegregationen och socioekonomiskt starka föräldrars benägenhet att hålla sig informerade om och planera sina barns skolgång utvecklas skolor i dag till att bli alltmer socioekonomiskt homogena. Till populära fristående skolor sker urvalet oftast via kösystem
där kötiden är avgörande. I rapporten visas att många skolor har flera års kötid som utestänger de elever vars föräldrar inte planerar sina barns skolgång år i förväg. Styrelsen
anser att detta är ett exempel där någon form av reglering skulle behövas för att fler ska
få tillgång till bra skolor på jämlika villkor. Det bör kunna ske genom införande av en av
kommunen gemensamt administrerad kö och antagningsförfarande för alla skolor i kommunen vilket var LOs ståndpunkt i remissvaret på SOU 2013:56 Friskolorna i samhället. I
det sammanhanget skulle lottning kunna övervägas som urvalssystem.
Med skolpengssystemet har ett helt affärsområde öppnats. Ett stort mått av etableringsfrihet har inneburit möjligheter för många aktörer att etablera sig med liten
hänsyn tagen till elevunderlaget. Det innebär att konkurrensförmågan och möjlighet
att locka elever blir avgörande för skolans ekonomi och förmåga att bedriva bra undervisning. Det har också bidragit till, inte minst i större städer, en utveckling mot ökad
segregering och mer socioekonomiskt homogena skolor. Skolpengen ges lika för varje
elev. Många kommuner visar sig inte avsätta tillräckligt och riktade resurser, för att ge
skolor förutsättningar att uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag. Det innebär att skolor
med stora pedagogiska utmaningar inte blir en del av en likvärdig skola. Merkostnader
som den kommunala skolan av olika anledningar har, men inte den fristående skolan,
kan också medföra en överkompensation för de fristående skolorna. LOs styrelse delar
motionärernas uppfattning att dagens skolpengssystem byggt på en genomsnittlig
ersättning per elev är problematisk. Att hitta ett lämpligt alternativ är inte helt okomplicerat och styrelsen anser därför att LO bör verka för att skolans finansiering ses över i
sin helhet. Syftet med en sådan översyn ska vara att överväga möjligheterna till alternativa fördelningsprinciper som kan ge bättre förutsättningar för en likvärdig skola.
Aktiebolag är en vanlig form bland fristående skolor och motionärerna föreslår att
dessa ska avvecklas från grund- och gymnasieskolan. Den ursprungliga tanken med fristående skolor var att öppna upp för alternativa huvudmän till exempel i form av ideella
föreningar eller föräldrakooperativ baserade på alternativa pedagogiska metoder. Till
en början fanns också en mångfald av utbildningsanordnare. Den marknadsutveckling
som bland annat skolpengssystemet bidrog till lockade därmed riskkapital att investera i uppköp av skolor, som i dag utvecklats till koncernbildningar. Ett aktiebolags
främsta syfte är att generera vinst till sina ägare. Bolag eller koncerner baserade på
riskkapital har det primära intresset av vinst genom att upparbeta lönsamhet och varumärkesvärden för att kapitalisera detta vid en försäljning. Med givna intäkter och en
viss given volym av elever kan vinst uppstå genom kostnadsminimering i form av lägre
lärartäthet, större andel yngre eller obehöriga lärare som medger lägre lönekostnader
och/eller med låga ambitioner vad gäller lokaler och utrustning i övrigt.
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Det motionärerna föreslår är inte helt oproblematiskt. På gymnasial nivå finns flera
fristående skolor vars huvudmän är aktiebolag och bedriver yrkesutbildning. Det kan
vara företagsgymnasier där huvudmannen enbart är intresserad av att garantera kompetensförsörjningen till den egna koncernen eller branschen, och där huvudmannen
skjuter till egna resurser för att få en så bra utbildning som möjligt. Det finns också
exempel på skolor som ägs eller drivs av branschens parter där eventuella överskott
återinvesteras i verksamheten.
LOs styrelse anser att det är vinstutdelningen som är det grundläggande problemet.
LOs styrelse har tidigare formulerat sin hållning i frågan genom de beslut som fattats
i projektet Framtidens välfärd och rapporten, Åtgärder för att begränsa vinster i välfärden. Där fastställdes att en ny bolagsform, samhällsbolag, görs till huvudregel för
aktiebolag i välfärdssektorn. Samhällsbolaget är en utveckling av de så kallade svbbolagen, bolag med särskilda vinstbegränsningar, som regleras i aktiebolagslagens
§ 32. Det innebär att samhällsbolagen ska, utöver det som åligger svb-bolagen, också
främja allmännyttan. Vinstuttag och värdeöverföringar i samhällsbolagen begränsas
till en nivå som motsvarar statslåneräntan plus 1 procent på det av ägarna tillskjutna
kapitalet. Beslutet innehåller också bestämmelser om att samhällsbolag kompletteras
med särskilda driftsavtal. Driftsavtalen kan upprättas mellan huvudman och välfärdsföretag. Genom driftsavtalen kan kommuner och landsting göra undantag från huvudregeln om samhällsbolag och vinstbegränsning. Med tillämpningen av driftsavtal följer
en motivationsplikt samt krav på registrering av driftavtalet hos tillsynsmyndighet. De
redovisade principer och begränsningar av aktiebolagen inom offentligt finansierad
verksamhet som tidigare beslutats, anser styrelsen även fortsättningsvis vara LOs
ställningstagande.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.53 första och andra att-satsen och 17.54 första och andra attsatsen,
att anse motionerna 17.53 tredje att-satsen och 17.54 tredje att-satsen besvarade samt
att avslå motionerna 17.53 fjärde att-satsen och 17.54 fjärde att-satsen.
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17.55
Motion till LO-kongressen om skyddande av yrkestitlar
Handelsanställdas förbund
I dagens samhälle finns många verksamheter som kräver mycket kunskap
av utövaren och där konsumenten har svårt att veta och kontrollera kvaliteten på det utförda arbetet. Inom vissa områden har man försökt att lösa
problemet genom att skydda yrkestitlar. Till exempel måste vissa kriterier
vara uppfyllda för att få kalla sig advokat eller auktoriserad revisor. En jurist
som inte är advokat kan fortfarande utöva yrket men den som anlitar hen
vet att det inte är en advokat.
För att underlätta för konsumenter att undvika risker borde fler yrkestitlar skyddas i lag. Många delar av samhället och välfärdstjänsterna har på
olika sätt avreglerats och privatiserats. Generellt har det gett ett utbud av
tjänster som är betydligt svårare att överblicka och bedöma.
Utan denna typ av skydd riskerar yrkestitlar att urholkas. Om man inte
kan skilja dem som har adekvat utbildning från andra utövare av yrket blir
priset främsta konkurrensmedel. Det har på sikt en negativ inverkan både
på arbetsvillkoren och på arbetets kvalitet.
Ett viktigt exempel är frisörer där vem som helst får kalla sig frisör. En
utbildad behörig frisör har kunskaper och kompetens för att hantera kemikalier i färg och andra medel och kunskap om allergiska reaktioner och hur
man hanterar situationen om någon får en reaktion. För kunden borde det
vara en trygghet att veta att frisören kan dessa frågor. Går kunden i stället
till en klippare så är det enkelt att känna till skillnaden.
Motsvarande kan tillämpas på hudterapeuter, makeupstylister och andra
yrken där behandlingsmetoder och kemikalier påverkar hälsan och säkerheten för konsumenterna.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att möjligheten att reglera fler relevanta yrkestitlar utreds samt
att där det är möjligt ska relevanta yrkestitlar skyddas.

Utlåtande motion 17.55
17.55
att möjligheten att reglera fler relevanta yrkestitlar utreds samt
att där det är möjligt ska relevanta yrkestitlar skyddas.
Motionären lyfter en viktig fråga som berör yrkesutbildningen och de kvalifikationer
som bör vara uppfyllda för att en viss yrkestitel ska kunna användas. Tydliga kvalifikationskrav och tydliga yrken underlättar både utbildningsplanering, kvalitetssäkring
och ger förutsättningar för yrkesstolthet. I motionen exemplifieras några reglerade
yrken. För en auktoriserad revisor finns kraven reglerade i revisorslagen. Advokattiteln
är också skyddad i lag, och bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges
advokatsamfund får kalla sig advokat. Till det kan nämnas olika yrken inom vården där
legitimationsyrken också är reglerade. Gemensamt för dessa reglerade yrken är att
det finns en tillsyn som kontrollerar att individen lever upp till de standards som finns
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angivna för yrkesutövningen. Några motsvarande regleringar finns inte inom LO-yrken
med något undantag. Ett sådant undantag är elektriker där Elsäkerhetsmyndigheten
utformar de krav som måste vara uppfyllda för att utöva yrket, där det finns begränsningar i vad man med olika behörigheter får utföra. Syftet med dessa former av regleringar är att skydda konsumenten/medborgaren på viktiga områden, där bristande
kompetens kan få negativa konsekvenser av mer allvarlig art. Som jämförelse kan
också Tyskland nämnas där det i dag finns cirka 350 reglerade yrken formulerade i en
yrkesutbildningslag där godkända yrkeskvalifikationer är en förutsättning för tillträde
till olika yrken.
I Sverige har vi en annan situation där förhållandena skiljer sig åt mellan olika branscher och yrkesområden. Inom sjukvården finns reglerade yrken, där till exempel undersköterska som har direkt patientkontakt inte är reglerat. Yrken som bagare, kock, frisör
har en tradition sedan lång tid tillbaka som bygger på gesällbrev och mästarbrev, där det
är branschen själv som sätter upp krav på yrkeskunnande för att vara anställningsbar
i yrket. Inom byggbranschen har parterna i yrkesutbildningsavtal formulerat vilka krav
och hur färdigutbildningen i form av lärling ska utformas för att uppnå ett yrkesbevis. Här
uppstår då de problem som motionären pekar på, med att någon kan vara anställd som
kock eller målare utan att man har den utbildning eller yrkeskunnande som branschen
fastställt som standard. Frågan är om det är lagstiftning eller statlig reglering som är bäst
väg att gå.
LOs styrelse menar att denna fråga bör lösas utifrån den svenska modellens principer om partsöverenskommelser, istället för lagstiftning eller reglering. Utvecklingen i
olika branscher förändras över tid vilket också påverkar kvalifikationskraven i de olika
yrkena. En statlig reglering skulle förmodligen bli relativt trögrörlig och mindre flexibel
än en fungerande branschmodell. Yrkesprogramsutredningen har lagt förslag om ökat
inflytande för branscherna och dess parter över den gymnasiala yrkesutbildningen. Det
skapar förutsättningar för att formulera utbildningsmål, innehåll och kvalitetskriterier
utifrån branschens krav på en god yrkesutbildning. Parterna har också möjlighet att
förstärka inflytandet genom att komma överens om vilka ytterligare krav som ska ligga
till grund för en viss yrkestitel. Det är sedan arbetsgivarnas ansvar att anställa utifrån
de yrkesspecifika krav parterna kommit överens om. Det är också av vikt att konsumenter och medborgare blir medvetna om skillnaden av att möta någon med en branschgodkänd yrkesutbildning och någon som utövar yrket. Här kan det finnas utrymme för
ökade och/eller riktade informationsinsatser och opinionsbildning från branschernas
sida.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 17.55 besvarad.
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17.56
Behovet av stöd och hjälp i svenska på arbetsplatsen
Kommunalarbetareförbundet avd Väst
Många av LOs medlemmar är personer med svenska som andra språk. Många
av dem har gått SFI (Svenska för invandrare) i samband med att de har fått
permanent uppehållstillstånd och har efter det fått anställning.
Deras språkutveckling går dock långsamt, vilket har konsekvenser för
våra förbund. Goda språkkunskaper kan ge möjlighet att aktivt delta i den
fackliga världen samt underlätta för integration i samhället. Vi tycker att
språksvårigheter är ett direkt hinder för detta. Vi tycker att det blir allt
viktigare att ha möjlighet och rätt till språkutveckling i svenska på arbetsplatsen. Ett bra exempel kan vara yrkes-SFI.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att medlemmarna ska få rätt till språkutveckling i svenska
på arbetsplatsen.

Utlåtande motion 17.56
17.56
att LO verkar för att medlemmarna ska få rätt till språkutveckling i svenska på arbetsplatsen.
Motionären pekar på behovet av att förstärka språkkunskaperna bland arbetskamrater från andra länder som fått uppehållstillstånd, i syfte att underlätta integrationen.
Det skulle kunna ske i form av språkutveckling på arbetsplatsen, som exempel nämns
yrkes-SFI. Svenska för invandrare, svenska som andraspråk och grundläggande vuxenutbildning är i dag rättighetsbaserade. Förhoppningsvis kommer också regeringens
förslag om rätt till behörighetsgivande studier på gymnasial nivå att införas.
Att de anställda har de språkkunskaper som krävs för att utföra arbetet är något
som arbetsgivaren har att ta ställning till i samband med anställningsbeslutet. I de fall
språkkunskaperna inte visar sig tillfredsställande ligger det i arbetsgivarens och verksamhetens intresse att underlätta individens språkutveckling. Det kan dock finnas svårigheter med att erbjuda undervisning i svenska direkt på arbetsplatsen. Arbetsplatsen
kan vara så utformad att den inte erbjuder lämplig studiemiljö, antalet deltagare kan
vara för få för att kunna erbjuda undervisning med stöd av lärare eller handledare. Ett
alternativ kan vara att fackklubben själv eller tillsammans med arbetsgivaren, arrangerar studiecirklar i syfte att stödja arbetskamrater i behov av språkutveckling. Ibland
kanske det mest ändamålsenliga sättet är att ge individen möjlighet att ta del av det
utbud som den kommunala vuxenutbildningen erbjuder.
I den förändring av skollagen som infördes från 1 januari 2016 är inte SFI längre en
egen skolform utan en del av den kommunala vuxenutbildningen. I skollagen anges
också att huvudmannen för SFI ska verka för att undervisningen erbjuds på tider som
är anpassade efter elevernas behov. Om undervisningen ska vara förlagd till arbetsplatsen finns en rad praktiska frågor som behöver lösas utifrån lokala behov och förutsättningar. Därför menar LOs styrelse att förlägga språkutvecklingen till arbetsplatsen
inte kan förutsättas vara det mest ändamålsenliga. Oavsett var språkutbildningen ska
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genomföras är det rimligt att anställda med otillräckliga språkkunskaper för de krav
som arbetsplatsen ställer, och undervisningen inte kan erbjudas efter arbetstidens
slut, är det rimligt att anställda med bristande språkkunskaper ges ledighet med bibehållen lön. Om det inte går att nå en sådan överenskommelse behövs det alternativa
vägar.
LOs styrelse menar att det finns anledning att åter se över möjligheterna för redan
anställda att kunna delta i motiverande och behörighetsgivande studier. Tidigare
fanns ett kortidsstudiestöd utformat som en schabloniserad timersättning för förlorad
arbetsförtjänst. Det syftade till att ge individen en möjlighet att läsa ämnen som svenska, engelska, samhällskunskap och matematik. Stödet var villkorat till ett visst antal
timmar. LOs styrelse menar, i enlighet med det bifall som lämnats till motion 13.20 om
kortidsstudiestöd, att en liknande modell bör utformas för att möjliggöra att anställda
med behov av språkutveckling, såväl som övriga anställda i behov av grundläggande
studier, får verkliga förutsättningar att tillgodose de behoven.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 17.56 besvarad.

17.57
Historien som glömdes bort
Handelsanställdas förbund avd 17 Karlstad
Något som märks tydligt när vi är ute och träffar medlemmar och blivande
medlemmar är att kunskapen om fackföreningarna och arbetarrörelsen och
dess historia är väldigt liten. Vi kan även konstatera att denna betydande del
av den svenska historien knappt har något utrymme alls i läroplanen vare
sig för grundskolan eller gymnasieskolan. Vi anser att det är väldigt viktigt
att våra barn och ungdomar får ta del av denna betydande epok i Sveriges
historia som format det samhälle vi har i dag.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO med kraft ska verka för att den svenska arbetarrörelsens historia får
betydligt större utrymme i läroplanen för både grundskola och gymnasieskola samt
att frågan ska drivas mot regering och riksdag.
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Utlåtande motion 17.57
17.57
att LO med kraft ska verka för att den svenska arbetarrörelsens historia får betydligt
större utrymme i läroplanen för både grundskola och gymnasieskola samt
att frågan ska drivas mot regering och riksdag.
Motionären föreslår att LO ska verka för att den svenska arbetarrörelsens historia får
betydligt större utrymme i grundskolan och gymnasiet. Det vill motionären förändra
genom att driva frågan mot regering och riksdag.
Skollagen anger vilka ramar som gäller för all skolverksamhet och den fastställs av
riksdagen. Där finns de övergripande målen och riktlinjerna för skolan. Läroplanerna
ska tillsammans med skollagen styra verksamheten i skolan. Läroplanen ska ange
utbildningens värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för utbildningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om
läroplaner. Grundskolans läroplan innehåller tre delar vilka är skolans värdegrund och
uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav.
För varje ämne ska det finnas en kursplan. I ämnes- och kursplanerna står vilket
syfte och mål undervisningen i varje ämne ska ha. Kursplanerna talar inte om hur
undervisningen ska läggas upp eller vilka arbetssätt som ska användas. Däremot
talar kursplanerna om vilka kunskapskvalitéer som ska utvecklas hos eleverna.
Kursplanerna i historia följer en kronologisk ordning genom årskurserna. I årskurs 9
ska bland annat följande områden behandlas, efterkrigstid och globalisering, demokratisering i Sverige, bildandet av politiska partier, framväxten av det svenska välfärdssamhället, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän
rösträtt för kvinnor och män. Gymnasiets läroplan innehåller ett centralt innehåll i
de gymnasiegemensamma ämnena. Där anges att följande områden ska behandlas,
industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala
förändringsprocesser och händelser som fredssträvanden, resursfördelning, migration,
mänskliga rättigheter och jämställdhet för att nämna några. LO, LO-förbunden samt en
del tjänstemannaförbund står bakom Arena skolinformation där syftet är att ge en bild
av arbetsmarknaden ur ett arbetstagarperspektiv. I materialet ingår delar av det som
motionären efterfrågar.
Skolan har ett uppdrag att undervisningen ska vara allsidig vilket ovanstående
exempel visar på. Inom områden som exempelvis industrialisering, demokratisering,
nya folkrörelser och välfärdssamhällets framväxt förutsätts att arbetarrörelsens tillkomst och betydelse för utvecklingen utgör en framträdande del. Om den är för liten
eller för stor är en värderingsfråga. Hur stoffet i ett ämne behandlas beror också på hur
läraren väljer att prioritera olika områden inom ämnet. Att på politisk väg påverka innehållet i ett enskilt ämne är inte lämpligt av principiella skäl. Om så sker kan man tänka
sig att ämnes- och kursinnehåll inte grundar sig på allsidighet, vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet, utan på vilken politisk sammansättning som riksdag och regering
vid en viss tidpunkt har. Det är en utveckling som LOs styrelse inte ser som önskvärd.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 17.57 första att-satsen besvarad samt
att avslå motion 17.57 andra att-satsen.
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Utlåtande motionerna 17.4 fjärde och sjunde att-satsen, 17.64
andra att-satsen samt 17.76 sjätte–tionde att-satserna
17.4 fjärde och sjunde att-satsen
att LO verkar för fler utbildningsplatser till tjänsteyrken inom både ungdoms- och vuxenskolan samt
att LO verkar för att höja yrkesstatusen inom tjänstesektorns olika branscher.
17.64 andra att-satsen
att LO arbetar för att säkra kompetensförsörjningen genom att arbeta för riktade
utbildningar för de yrken som behövs i infrastrukturprojekten.
17.76 sjätte–tionde att-satserna
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för satsningar som ger unga arbetslösa en
utbildningsgaranti, med möjlighet till förstärkt studiefinansiering, för att läsa in
motsvarande gymnasieexamen,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att satsningar genomförs inom grund- och
gymnasieskolan för att öka andelen elever med behörighet till gymnasiet och
andelen elever som når gymnasieexamen,
att ge LOs styrelse i uppdrag att i linje med vad som beskrivs i motionen verka för
nationella satsningar på yrkeskomvux och yrkeshögskola,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att stärka rekryteringen av yrkeslärare samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för satsningar på arbetsplatsernas möjligheter
att utveckla kvalitén i arbetsplatsförlagd utbildning och praktik.
Att-satserna från motionerna har i stort sett det gemensamt att man på olika sätt
pekar på behovet av yrkesutbildning och det växande bekymret på arbetsmarknaden
med matchning och kompetensförsörjning. I motion 17.4 fjärde och sjunde att-satsen
lyfts tjänstesektorns bekymmer med såväl behov av fler utbildningsplatser som ökad
status. I motion 17.64 föreslås att LO ska arbeta för att kompetensförsörjningen säkras
inom infrastrukturprojekt.
Intresset för gymnasial yrkesutbildning i ungdomsskolan har sedan länge visat en
vikande trend och är nu nere på historiskt låga nivåer. Gymnasieskolans dimensionering styrs i huvudsak av hur ungdomar väljer utifrån det utbud som finns. Utbudet kan
också variera beroende på var i landet man befinner sig, vilket i sig utgör ett problem
för de ungdomar som önskar ett särskilt yrkesprogram. När det gäller vuxenutbildningen har regeringen utökat antalet platser inom den kommunala vuxenutbildningen
där även de yrkesinriktade kurserna ingår. Det behövs dock fler utbildningsplatser, inte
minst med inriktning mot tjänstesektorn och olika satsningar på infrastrukturprojekt.
Det är också av största vikt att de utbildningar som genomförs gör det med en godtagbar kvalitet, definierad och kvalitetsgranskad av branscherna.
När det gäller yrkesstatus är det i första hand en branschfråga. Det handlar inte
minst om villkoren i yrket utan också vilka arbetsuppgifter och krav på yrkeskvalifikationer som råder inom ett yrke eller bransch. Det kan branschens parter i mindre eller större utsträckning påverka själva. En del av de förslag som läggs fram i
Yrkesprogramsutredningens betänkande syftar just till att öka branschernas inflytande
över den egna gymnasieutbildningen. Det ger i sig en möjlighet att påverka kvalitet och
därmed status. LO kan dock på olika sätt bidra med att skapa bättre förutsättningar för
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medlemsförbund och branscher att påverka statusen och attraktionskraften. Ett sådant
exempel är World Skills Sweden och Yrkeslandslaget. Regeringens ambition att i år
påbörja en långsiktig satsning på yrkesutbildningen i landet tillsammans med arbetsmarknadens och branschernas parter är ett annat exempel. Styrelsen anser att den
här typen av stöd från LO till branschernas eget arbete med yrkesstatus är ett viktigt
komplement.
I motion 17.76 sjätte till tionde att-satserna föreslås breda och angelägna satsningar
på flera utbildningspolitiska områden. Det är konstaterat att ungdomar utan en fullföljd
gymnasieutbildning har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Om inga
alternativ erbjuds den unge finns risken för varaktiga bekymmer som en konsekvens
av att stå för lång tid utanför arbetsmarknaden. I sjätte att-satsen föreslås att LO ska
verka för att ge ungdomar en utbildningsgaranti med förstärkt studiefinansiering för att
få kunskaper motsvarande gymnasieexamen. Regeringen har som en del av sitt kunskapslyft förslag på att införa en rättighet till gymnasiala studier både vad gäller behörighetsgivande som yrkesinriktade kurser. Folkhögskolan har fått utökat antal platser
och en fortsättning på uppdraget att erbjuda studiemotiverande kurser. I studiemedelssystemet finns i dag två bidragsnivåer. Den generella nivån utgör 28,4 procent och
den högre nivån utgör 66,2 procent av totalbeloppet för 2015 som var 10 777 kronor.
Arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år som bedriver behörighetsgivande studier på
grundskole- eller gymnasial nivå kan beviljas det högre bidraget.
Inom arbetsmarknadspolitiken finns initiativ som 90 dagarsgarantin, traineejobb
och utbildningskontrakt, de syftar också till att stödja ungdomar med praktik och/
eller kompetenshöjande studier. Det högre studiemedelsbidraget kan också ges till
ungdomar som deltar i ett utbildningskontrakt eller är inskrivna i jobbgaranti för ungdomar/jobb- och utvecklingsgarantin. Det finns således en rad insatser som arbetslösa
ungdomar kan få tillgång till, för att skaffa sig behörighet till fortsatta studier och/eller
en grundläggande yrkesutbildning. Styrelsen anser att LO även fortsättningsvis ska,
inom det löpande arbetet, följa omfattningen och hur resultaten av de olika insatserna
utfaller.
Andelen ungdomar med bristande behörighet till gymnasiet har sedan länge varit ett
växande problem. De ungdomar som inte blir behöriga har haft svårigheter i grundskolan och det är väl känt att föräldrarnas utbildningsbakgrund har betydelse för utbildningsresultaten. Grundskolan lyckas således inte med sitt kompensatoriska uppdrag
för dessa elever. Väl i gymnasiet hänvisas obehöriga elever till gymnasiets introduktionsprogram, vars syfte är att de sedan ska övergå till ett nationellt program. Även
här behöver insatser göras för att fler elever än i dag kan nå en gymnasieexamen, inte
minst med tanke på de negativa konsekvenser som följer av en ofullständig gymnasieutbildning. LO har i projektet Arbetsmarknaden efter krisen men även i den nu föreliggande kongressrapporten samt i det pågående projektet Ge alla elever samma chans
lyft fram betydelsen av att komma tillrätta med de här bristerna. LOs styrelse anser att
LO även fortsättningsvis aktivt ska arbeta med dessa frågor.
LO har sedan länge framfört behovet av utökat antal platser inom både yrkesvux och
yrkeshögskolan. Regeringen har aviserat att man avser att genomföra ett kunskapslyft.
Arbetet har redan påbörjats med en utökning av antalet utbildningsplatser vilket LO
välkomnar.
Styrelsen anser att LO fortsättningsvis ska bevaka och påverka den fortsatta
utvecklingen av kunskapslyftet. Hit hör, som tidigare framförts i detta utlåtande, att
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se till att fördelningen av utbildningsplatser matchar angelägna behov på arbetsmarknaden, kommer de till del som är i behov av utbildningen och att satsningen bidrar till
rörligheten på arbetsmarknaden. LOs styrelse är också av uppfattningen att branschen
och dess parter ska ges inflytande över utbildningarnas utformning och kvalitetssäkring. Det bör ske genom arbetet i de nationella och lokala programråden eller liknande
lokal samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsliv.
Yrkeskunniga och pedagogiskt utbildade yrkeslärare är av avgörande betydelse för
kvalitén och genomförandet av yrkesutbildningen i både gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Det är sedan länge brist på utbildade yrkeslärare och det är stora skillnader
mellan behovet och de som utexamineras från yrkeslärarutbildningen. Skolverket
har i nuläget ingen bra bild av hur denna situation ser ut på de olika programmen och
inriktningarna. Det kan vara så att vissa mindre program men med specifika kvalifikationskrav har relativt större bekymmer med rekrytering. Skolverket konstaterar att det
är cirka 60 procent av yrkeslärarna som har en formell behörighet. Det har också visat
sig att bland de som är behöriga har flera lämnat skolan, vilket kan ha att göra med det
sjunkande elevintresset för yrkesprogrammen. Det är av stor vikt att rekrytera yrkesskickliga kvinnor och män till yrkeslärare. Det finns i dag många duktiga handledare
ute på arbetsplatserna som skulle kunna rekryteras som yrkeslärare. LOs styrelse vill
betona vikten av att handledarna kan få en handledarutbildning som ett sätt att öka
intresset även för pedagogiska frågor. Styrelsen anser att frågan är viktig och att LO
tillsammans med förbunden bör utveckla strategier för ökad rekrytering till yrkeslärarutbildningen.
Den arbetsplatsförlagda delen av en yrkesutbildning är oftast ett av de viktigaste
inslagen i utbildningen. Där får eleven eller praktikanten möjlighet att tillämpa sina
teoretiska kunskaper, färdighetsträna och få en bild av och känsla för det framtida
yrket. Skolverket har i uppdrag att stödja det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) i gymnasieskolan. Skolverket erbjuder stöd i form av nationella apl-utvecklare, handledarutbildning för apl-handledare samt en apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare. Till det
ska tillföras de förslag till bättre samverkan mellan skola och arbetsliv på lokal nivå
som förts fram i yrkesprogramsutredningens betänkande. I den samverkan finns ännu
inte fullt utnyttjade möjligheter att i sådan samverkan påverka det arbetsplatsförlagda
lärandets utformning och kvalitetssäkring.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.4 fjärde att-satsen, 17.64 andra att-satsen och 17.76 sjunde–
nionde att-satserna samt
att anse motionerna 17.4 sjunde att-satsen och 17.76 sjätte och tionde att-satsen
besvarade.
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I debatten deltog
Mohammad Aslani, Kommunal
Malin Möller, Kommunal
Emmeli Renlund, Byggnads
Ola Olsson, Byggnads
Jari Visshed, Fastighets
Andreas Samuelsson, Handels
Joel Larsson, Elektrikerförbundet
Per-Håkan Waern, Elektrikerförbundet
Peter Aronsson, Fastighets
Dan G Gabrielsson, Kommunal
Angelica Teiffel, IF Metall
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs styrelse
Jonas Wallin, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Ola Olsson, Byggnads m.fl. yrkande om bifall på motionerna 17.53 och 17.54,
––Per-Håkan Waern, Elektrikerförbundet m.fl. yrkande om bifall på styrelsens utlåtande på motionerna 17.53 första och andra att-satsen samt 17.54
första och andra att-satsen,
––Emmeli Renlund, Byggnads m.fl. yrkande om bifall på styrelsens utlåtande
på motion 17.53 första att-satsen och 17.54 första att-satsen med följande
tilläggs-att-sats: att LO ska verka för att vinstdriften i skolan stoppas,
––Malin Möller, Kommunal yrkande om bifall på motion 17.53 fjärde att-satsen och 17.54 fjärde att-satsen med tilläggs-att-satsen från Emmeli Renlund
m.fl. på motion 17.53 första attsatsen och 17.54 första att-satsen,
––Angelica Teiffel, IF Metall yrkande om bifall på styrelsens utlåtande på
motionerna 17.53–17.54,
––Mohammad Aslani, Kommunal yrkande om bifall på motion 17.56,
–– Styrelsens bifall på tilläggs-att-satsen på motionerna 17.53 första att-satsen
och 17.54 första att-satsen,
–– Styrelsens bifall på motion 17.53 tredje att-satsen och 17.54 tredje att-satsen.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla tilläggs-att-satsen på motionerna 17.53 första att-satsen. och 17.54
första att-satsen.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 17.56.
Votering begärdes av Mohammad Aslani, Kommunal.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.
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17.5 Näringspolitik
Motionerna 17.58–17.61, 17.62 andra–fjärde att-satserna, 17.63,
17.64 första och tredje att-satsen, 17.4 första, tredje, sjätte och
nionde att-satserna, 14.5 andra att-satsen samt 14.62 femte attsatsen
17.58

Strategi för statligt ägande ur ett långsiktigt jobb och tillväxtperspektiv
Seko region Södra
Statligt ägande har tillkommit av olika orsaker. Inom gruv- och skogsnäringen tillkom statligt ägande delvis på önskemål från försvaret för att bara staten kunde garantera tillgång av skog och malm vid krig i Sverige eller i dess
omvärld. Posten bildades på uppdrag av Axel Oxenstierna 1636, därför att
budet om Gustav II Adolfs död vid Lützen tog så lång tid att nå huvudstaden.
Enligt liknande resonemang fanns inga privata företag eller investerare
som ville satsa på infrastruktur i form av vägar, järnvägar, telefon, post och
så vidare. En förutsättning för att detta skulle till, var att staten gick in som
ägare eller delägare i dessa verksamheter. På senare tid har även staten varit tvungen att gå in som ägare för att rädda banker, rederi, bilindustri och
andra branscher i akut nöd genom ett statligt bolag.
Vi hade kunnat äga en bank genom det som en gång var Postsparbanken.
Denna bankrättighet (bankoktroj) övergick till PK-banken, NordbankenMerita som sen blev Nordea. Det enda ägande vi har kvar är i SBAB bank,
som förr var de som skötte statliga bostadslån under ett annat namn. Med
vinster på mellan 80–100 miljarder kronor per år för de fyra storbankerna
sticker denna kvarvarande bank SBAB i ögonen på storbankerna.
De statliga företagen har i dag 170 000 anställda. Ett marknadsvärde enligt försiktiga redovisningsprinciper ligger på över 500 miljarder kronor.
Företag där den borgliga Alliansen sagt sig vilja förändra ägandet är Bilprovningen, Lernia, SAS, Orio, Bostadsgaranti och SEK.
Nedan är de bolag som staten är ägare till. Bolag och ansvarsfördelning.
Finansdepartementet
Akademiska Hus
Apoteket
Apoteksgruppen
Bilprovningen
Bostadsgaranti
Fouriertransform
Green Cargo
Göta kanalbolag
Infranord
Jernhusen
Lernia
LKAB
Metria
Orio
PostNord
RISE
Samhall

SAS
SBAB
SEK (Svensk Exportkredit)
SJ
SOS Alarm
Specialfastigheter
SS C (Svenska rymdaktiebolaget)
Sveaskog
Svenska Skeppshypotek
Svenska Spel
Svevia
Swedavia
Swedfund
TeliaSonera
Teracom Group
Vasallen
Vattenfall

Justitiedepartementet
Miljömärkning Sverige
Kulturdepartementet
Dramaten
Operan
Voksenåsen
Miljödepartementet
Miljöstyrningsrådet
Näringsdepartementet
Almi Företagspartner
Arlandabanan Infastructure
Inlandsinnovation
Svedab
VisitSweden

Socialdepartementet
APL (Apotek Produktion &
Laboratorier)
Statens Bostadsomvandling
Swedesurvey
Systembolaget
Utbildningsdepartementet
ESS (European Spallation
Source)
Utrikesdepartementet
Dom Shvetsii
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Många av de statliga bolagen har flyttats mellan departementen, ibland
avsiktligt för att borgliga politiker på det sättet kunnat peka på att samhällsnyttan inte är så stor att staten bör äga ett visst bolag. Exempelvis har
bolag (före detta verk) flyttat från kommunikationsdepartementet till näringsdepartementet och därifrån till finansdepartementet. Frågan är vad
finansdepartementet har att göra med tågtrafiken, postutdelningen eller
telefon/mobilnätet?
Avregleringar och bolagiseringar har haft ett uppenbart syfte för de som
själva drivit frågan om avregleringar. Bland annat har Postens ordförande
ökat sitt arvode från 28 000 per år 1992 till 600 000 per år 2013. Generaldirektörslönen var samma år 48 000 kronor per månad för att nu uppgå till
över 800 000 kronor per månad. Det ser likadant ut i de andra bolagen. Detta
samtidigt som antalet anställda i dessa bolag kraftigt minskat. Så höjd lön
för mindre ansvar, när löneutveckligen för LO-medlemmar i samma bolag
varit medioker.
För försäljning av statligt ägande hänvisas till sid 53 i verksamhetsberättelse för statliga bolag 2013. Här framgår att staten minskat sitt ägande
med över 160 miljarder kronor mellan åren 2007 och 2013. Våra inkomster
från alla statliga bolag har under dessa år varit hisnande 185 miljarder kronor. Inte undra på att de statliga bolagen är satta under attack från borgliga
politiker som påhejade av privata profitörer vill fortsätta att sälja ut våra
gemensamma tillgångar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO får i uppgift att göra en rejäl genomgång av vårt gemensamma ägande
i statliga bolag,
att LO får i uppdrag att se över styrningen över dessa verksamheter,
att LO gör genomlysningen för att som det var tänkt från början med statliga
bolag , de återigen ska vara en motor för tillväxt, jobbskapande, gemensamt ägande och dess intäkter en tillgång för vår gemensamma välfärd
samt
att LO i denna utredning ser över förutsättningarna genom en statligt ägd
bank att bryta de fyra storbankernas oligopol på bankmarknaden. Detta
genom att utveckla och behålla den enda statliga banken SBAB, som vi
har kvar.

17.59
Fler statliga arbeten ute i landet
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
Staten flyttar i allt snabbare takt jobben till storstäderna. Vi ser med stor
oro på detta och anser att jobben snarare bör flyttas ut från storstäderna
till övriga orter i Sverige.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att de statliga jobben inte centraliseras, utan att de i stället flyttas ut i hela landet.
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Utlåtande motionerna 17.58–17.59
17.58
att LO får i uppgift att göra en rejäl genomgång av vårt gemensamma ägande i statliga
bolag,
att LO får i uppdrag att se över styrningen över dessa verksamheter,
att LO gör genomlysningen för att som det var tänkt från början med statliga bolag ,
de återigen ska vara en motor för tillväxt, jobbskapande, gemensamt ägande och
dess intäkter en tillgång för vår gemensamma välfärd samt
att LO i denna utredning ser över förutsättningarna genom en statligt ägd bank att
bryta de fyra storbankernas oligopol på bankmarknaden. Detta genom att utveckla och behålla den enda statliga banken SBAB, som vi har kvar.
17.59
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att de statliga jobben inte centraliseras,
utan att de i stället flyttas ut i hela landet.
LOs styrelse delar i stora drag intentionerna i motion 17.58 om att staten genom sina
bolag aktivt måste verka för en större samhällelig nytta och vara en motor för tillväxt
och jobbskapande. De statliga bolagen bör i högre grad än i dag kunna användas för
att uppnå vissa samhällspolitiska mål och ligga i framkant när det gäller frågor som till
exempel klimat och miljö. Som ägare av bolag bör målen vara något annat än att enbart
uppnå högsta möjliga vinst och avkastning vilket också innebär att staten bör styra de
egna bolagen mera aktivt. Statlig inblandning kan uppnås genom regleringar, direkt
ägande i bolag men även genom att statliga myndigheter tillåts ta större ansvar för normer och spelregler. Att SBAB som statlig bank därmed fyller en viktig funktion är givet.
Därutöver bör regeringen som nämns i motion 17.59 arbeta vidare med att se över sina
strategier för att motverka att de statliga jobben ytterligare centraliseras.
LO bör aktivt bevaka frågan och följa utvecklingen gällande statligt ägande och
regeringens arbete med myndigheters beslut för lokalisering samt ställa krav på regeringen att driva en politik i motionernas anda, men vi ser i dagsläget inte att det är en
fråga som LO behöver utreda ytterligare.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionerna 17.58 och 17.59 besvarade.
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17.60
En strategisk LO-syn på branschers och näringars frågor med hänsyn till
tjänstesektorn
Handelsanställdas förbund
I LO-rapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner finns en
grundlig och bra beskrivning av åtgärder som behövs för att kunna nå målet om full sysselsättning. Men en del fundamentala perspektiv som rör den
framväxande tjänstesektorn bör kunna utvecklas. Inte minst saknas ett sammanhållet bransch- och näringspolitiskt perspektiv med ett fokus på tjänstesektorn. Det finns förvisso i avsnittet om investeringar näringspolitiska
ansatser rörande infrastruktur, bostadsbyggande och forskning/utveckling.
Det är bra men för de stora kvinnodominerade områdena inom exempelvis
privat tjänstesektor finns inte motsvarande innehåll. En orsak är just bristen
på ett sammanhållet helhetsgrepp om branschers och näringars utveckling,
men också bristen i att se till de olika behov av insatser som behöver göras.
Den växande tjänstesektorn har utvecklats efter olika vägar i de rika kapitalistiska länderna. Här finns politiska och fackliga utmaningar. I de flesta
fall är utvecklingen av tekniska tjänster och produktionsinriktade tjänster
relativt likartad. Däremot skiljer sig utvecklingen av tjänster riktade till
konsumenten och tjänster av social och human natur.
Det finns en avgörande skillnad mellan å ena sidan den anglosaxiska vägen där sysselsättningen ökats framförallt inom den privata tjänstesektorn,
och den nordiska vägen med en större andel inom den offentliga tjänstesektorn. Detta politiska vägval skapar också två olika samhällsmodeller.
Länder som exempelvis USA, där skatten är låg, har utvecklat en kraftig
ökning av sociala och humana privata tjänster. De kännetecknas av mycket
lågt löneläge och exceptionellt dåliga arbetsvillkor. Korta arbetstider, otrygga
anställningar och låg facklig organisationsgrad gör denna del av arbetskraften till extremt utsatt.
I Sverige har tidigare en motsatt politisk strategi varit att genom höga
skatter stimulera en ökad sysselsättning i offentlig tjänstesektor med relativt sett bättre villkor. Många av de utsatta jobben som finns i USA har
trängts bort och istället har vi fått offentliga jobb inom till exempel barnomsorg, vård och utbildning. Detta är i grunden också bra för den privata
tjänstesektorn i Sverige.
Men det går inte längre att blunda för att liknande problem som finns i
USA också blir allt vanligare i Sverige och att det riskerar att bli värre. Inte
minst finns krafter inom politiken som vill stimulera fram en amerikanisering av den svenska tjänstesektorn.
I dag sysselsätter tjänstesektorn i både Sverige och USA över 80 procent
av alla anställda. Det är en stor skillnad mot 1950-talet då endast 35–40 procent av all sysselsättning var jobb inom tjänstesektorn.
LO skulle behöva ta fram ett strategiskt bransch- och näringspolitiskt
program grundat på denna fundamentala förändring. Ett sådant skulle klart
och tydligt behöva definiera vad som avses med näringspolitik i en tid då
näringarna inte längre ser ut som de gjorde i mitten av 1900-talet. Traditionella näringspolitiska frågor som energiförsörjning, infrastruktur, forskning/utveckling, innovationer med mera ska självklart ha en plats, men de
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behöver också relateras till andra näringar. Men ett sådant program skulle
också tjäna på att man tänker utanför den traditionella boxen.
Förändringen av näringar ställer stora krav på fackföreningsrörelsens sätt
att se på ekonomin, sysselsättningen, lönebildningen och arbetsvillkoren.
I en tid då många branscher inte består av heltidsarbetande män, krävs att
man i ett bransch- och näringspolitiskt program ser till vad som krävs för
att sysselsättningen ska präglas av just tryggare jobb på heltid. Här behövs
en ansats i näringspolitiken som också ser till arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik och skattepolitik.
Naturligt för LO, i ett sådant program, vore att se till att medborgarnas
behov av vård, omsorg och utbildning bör tillgodoses och att det därför
tillskapas fler jobb i offentlig sektor, med goda arbetsvillkor. Detta innebär
att förslag om att subventionera privata tjänstesektorer bör avvisas. Den
privata tjänstesektorn gynnas av ett högt skatteuttag som tränger bort de
allra sämsta jobben. Detta är i grunden en modern tillämpning av det RehnMeidnerska tänkandet, att inte acceptera lönedumpning.
LO bör också avsätta ekonomiska och utredande resurser för att fokusera
mer på de delar av samhället där de största hoten mot kollektivavtalstäckningen, organisationsgraden, och goda arbetsvillkor finns. Särskilda delar
av tjänstesektorn utgör i dag fronten för försvaret av kollektivavtal och hög
organisationsgrad. Faller den fronten kan det få stora inverkningar på resten av svensk arbetsmarknad. Det handlar om att fokusera på problem med
korta arbetstider, otrygga anställningsvillkor, f-skattesedlar, lönedumpning
via underleverantörer som har satt i system att utnyttja lågavlönade arbetare,
ekonomisk brottslighet med mera. Men det handlar också om vilka övergripande och specifika bransch- och näringspolitiska strategier som behövs
för att motverka detta.
Det är dags att LO tar klivet in i 2000-talet genom att förstå att branschoch näringsstrukturen förändrats sedan 1950-talet.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska ta fram ett bransch- och näringspolitiskt program, som tar sin
utgångspunkt i dagens näringsstruktur.
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Utlåtande motionerna 17.60 samt 17.4 första, tredje, sjätte
och nionde att-satserna
17.60
att LO ska ta fram ett bransch- och näringspolitiskt program, som tar sin utgångspunkt i dagens näringsstruktur.
17.4 första, tredje, sjätte och nionde att-satserna
att LO utformar ett politiskt program som främjar tjänstesektorns utveckling med god
löneutveckling, trygga anställningar med säker arbetsmiljö,
att synliggöra tjänstesektorns växande betydelse för svensk ekonomi,
att LO avsätter mer resurser för kunskapsuppbyggnad om tjänstesektorns utveckling,
behov, potential och utmaningar samt
att LO synliggör välfärdstjänsternas betydelse och bidrag till utvecklingen i svensk
ekonomi.
Näringspolitik omfattar en rad olika verksamheter och branscher och det är viktigt att
som beskrivs i motion 17.4 också tydligare redogöra för utvecklingen av den växande
tjänste- och servicesektorns olika delar. LO-styrelsen menar att det behövs en sammanhållen facklig syn på tjänste- och serviceverksamheternas utvecklingsfrågor över
förbundsgränserna. Tjänstesektorns utveckling, behov och potential är något som tydligare bör belysas samtidigt med alla de framtida utmaningar svensk arbetsmarknad
står inför. Överlag är behovet stort att också studera samverkan och utveckling mellan
alla sektorer då problemformuleringarna många gånger är gemensamma, även om de
kan se olika ut och vara mer eller mindre tydliga. Det är viktigt för fackföreningsrörelsen i stort att ha en mer övergripande kunskap om alla sektorers framtida utveckling så
att vi inte hamnar i fällan att se saker som enskilda fenomen utan påverkan på andra.
Det är få saker på svensk arbetsmarknad som utvecklas i ett vakuum och sedan stannar där, tvärtom har de en tendens att smitta av sig på alla näringar över tid. Därför är
det viktigt att vi undersöker och beskriver hur alla sektorer påverkas, integreras och
samverkar sinsemellan. Och som beskrivs i motion 17.60 ställer framtida förändringar
av näringar stora krav på fackföreningsrörelsens sätt att se på ekonomi, sysselsättning
och arbetsvillkor. Detta är en av anledningarna till att LO bör ta fram ett nytt näringspolitiskt program som det beskrivs i motionen, även om styrelsen tror att det till större
del bör utgöras av framtida näringsstrukturer och utmaningar, än av det dagsaktuella
läget.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.60 och 17.4 tredje och nionde att-satserna samt
att anse motion 17.4 första och sjätte att-satserna besvarade.
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17.61
Social ekonomi
Seko region Väst
Insikten om och intresset för social ekonomi och dess betydelse för sysselsättning växer.
Det finns en utvecklingspotential som förtjänar mycket större uppmärksamhet i näringspolitiken i vid mening.
Enligt uppgifter inom EU sysselsatte social ekonomi 2012 mer än en halv
miljon människor enbart i Sverige. Antalet har mer än fördubblats under
tio år. I ett vidare europeiskt perspektiv är social ekonomi den störst växande sektorn ur sysselsättningssynpunkt. Det väcker därför förvåning att
LOs kongressrapport – Vägar till full sysselsättning och rättvisa löner – inte
har uppmärksammat de här förhållandena.
Sociala företag återfinns inom flera olika branscher. Lagen om ekonomiska
föreningar är den juridiska grunden för dessa företag. Drivkrafterna bakom
sociala företag varierar. De skiljer sig primärt åt från den privata och offentliga sektorn då medlems- och/eller samhällsnytta står i fokus för verksamheterna och utan att ha ekonomisk vinst som mål. Den roll som till exempel
kooperationen och Folksam spelar står utom allt tvivel i det här perspektivet.
I en tid då massarbetslöshet råder på den gemensamma europeiska arbetsmarknaden måste en stor öppenhet finnas för olika lösningar som syftar
till att förena vitala medborgar- och samhällsintressen med varandra. Inte
utan orsak intar social ekonomi en framträdande roll i sysselsättningspolitiken inom EU. Den ekonomiska och sociala kommitténs (ECOSOC) årliga
”workprogram” är bara ett exempel i detta sammanhang.
I Sverige sker också olika initiativ för att främja sociala företag. Tyngdpunkten i näringspolitiken har emellertid andra förtecken. Nyföretagarpolitiken har dessutom en ensidig inriktning på aktiebolag, enskilda firmor
och handelsbolag. Företagsstöd i olika former uppvisar ett likartat mönster
det vill säga är anpassade till privatägda företag.
Med all respekt för lokala och regionala insatser (till exempel överenskommelsen om social ekonomi i Västra götalandsregionen) finns det anledning
att även i den nationella sysselsättnings- och tillväxtpolitiken tillmäta den
sociala ekonomin större betydelse. Detta kan avse insatser inom flera olika
områden, och ingå i ett nationellt program. I det här arbetet ingår också att
pröva behovet av en översyn av lagen om ekonomiska föreningar och former
för företagsstöd till förmån för även sociala företag. Det förutsätts att kollektivavtal och arbetsrätten i vid mening också omfattar sektorn social ekonomi.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att i näringspolitiken tillmäta insatser till stöd för utveckling av social ekonomi ökad betydelse,
att pröva former för samverkan med företrädare för social ekonomi på likartat sätt som sker regionalt och lokalt,
att företa en översyn av lagen om ekonomiska föreningar och eventuellt
andra regelförändringar i syfte att främja utveckling av sociala företag
samt
att initiera ett nationellt program för social ekonomi.
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Utlåtande motionerna 17.61
17.61
att i näringspolitiken tillmäta insatser till stöd för utveckling av social ekonomi ökad betydelse,
att pröva former för samverkan med företrädare för social ekonomi på likartat sätt som sker regionalt och lokalt,
att företa en översyn av lagen om ekonomiska föreningar och eventuellt andra regelförändringar i syfte att främja
utveckling av sociala företag samt
att initiera ett nationellt program för social ekonomi.
Social ekonomi är ett samlingsnamn och ett begrepp som började användas i Sverige i och med EU-medlemskapet.
Begreppet avser organiserade verksamheter som oftast har ett samhälleligt ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Huvudsakligen bedrivs verksamheterna i föreningar,
kooperativ, stiftelser eller liknande. Avgörande är också att drivkraften är av allmännytta eller medlemsnytta och inte
vinstintresse. Andra närbesläktade uttryck för att beskriva området är idéburna organisationer, tredje sektorn och det
civila samhället. Begreppet må vara relativt nytt i Sverige, men fenomenet är inte det. På många sätt kan man säga att
stora delar av arbetarrörelsen eller oss närstående företag och organisationer har sitt ursprung i den sociala ekonomin
och därmed kan vi också konstatera att vi generellt och allmänt är positiva till sektorn som sådan.
Precis som nämns i motionen är i dagsläget den lokala och regionala nivån oftast snabbare än den centrala på att
fånga upp behov och möjligheter inom denna sektor. Ofta med uppdraget att stärka den sociala ekonomins aktörer,
genom att skapa förutsättningar som bidrar till att öka deras delaktighet i samhället. Som tidigare nämnts är vi generellt
positiva till sektorn som sådan. Däremot tror vi det är viktigt att fundera lite extra kring vad det skulle innebära att överföra strukturerna till ett nationellt plan. Ska till exempel ideella organisationer uppmuntras att vara aktiva inom samhällsservicen? Vad händer då med kollektivavtalen och arbetsrätten och hur påverkar det medborgarnas demokratiska
och konstitutionella rättigheter?
Det finns all anledning att titta ytterligare på hur – eller om – vi ska stödja den sociala ekonomin, särskilt på nationell
nivå, och därför bör frågan ingå i underlaget för framtagandet av ett nytt näringspolitiskt program.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 17.61 besvarad.

17.62
Offentlig upphandling och svenska kollektivavtal på arbetsplatserna
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Vi byggnadsarbetare i region Stockholm–Gotland har arbetat med stort engagemang för något som vi har kallat ”FÖRBIFART, SCHYSTA VILLKOR”.
Vi vill att våra erfarenheter ska få stöd från hela LO-kollektivet.
Samtidigt har även Byggnads Ost arbetat med problematiken för Ostlänken, under rubriken ”Upphandling på väg att spåra ur”? LO har även förtjänstfullt i rapporter uppmärksammat problemen som följer av utländska
företags deltagande vid Trafikverkets upphandling av infrastrukturprojekt.
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Konsekvenser av att våra kollektivavtal ställs åt sidan gör att vi förlorar
arbetstillfällen på grund av osund lönekonkurrens, arbetsmiljön försämras,
utländska företag skatteplanerar och förskingrar samhällets gemensamma
skattepengar. För över hundra år sedan stod arbetarna med mössan i hand
och bad om att få ett jobb. Arbetsgivarna ställde arbetare mot arbetare och
den som hade lägst lönekrav var också den som fick jobbet. I dag har vi åter
samma situation på arbetsmarknaden. Löntagare ställs mot löntagare i en
spiral nedåt mot allt sämre villkor för alla.
Stora internationella bemanningsföretag rekryterar byggnadsarbetare
i Europa och påstår att de betalar dem avtalsenliga löner när de ska jobba
i Sverige.
Men sanningen är en annan. När arbetarna kommer till Sverige väntar
långa arbetsdagar för svältlöner. De bor under usla förhållanden och blir behandlade som livegna. Protesterar de eller tar kontakt med fackföreningarna
så blir de hemskickade, svartlistade och får inga fler jobb.
Man påstår att vi är rasister och vill ha stängda gränser men vi står upp
för allas lika värde. Alla är välkomna att arbeta i Sverige för vi behöver fler
kamrater. Men det ska ske under svenska kollektivavtal. En arbetare från
ett annat land ska inte vara mindre värd än en kamrat i Sverige.
Kravet på kollektivavtalsliknande villkor är helt otillräckligt och en eftergift för borgare och liberala marknadsförespråkare. Det är en ren feghet
att nöja sig med detta. Det finns inga kompromisser, bara våra svenska kollektivavtal ska gälla på våra arbetsplatser.
När nu den utländska arbetskraften exploateras så finns risken att det
uppstår konflikter mellan dem och oss. Främlingsfientlighet och rasism gror
när solidariteten hotas mellan arbetstagare. Men vi ska inte ha ett dem och
vi. Vi måste ställa oss frågan om vi har ett regelverk för att styra upp detta
eller är vi ute på svag is, naiva protektionister och globaliseringsmotståndare som bara ser till våra egna intressen?
Nej, enda sättet att möta detta är att de sociala kraven vid upphandling
tvingas in i lagstiftning och i avtal. LO-kollektivet måste driva på hårt i
dessa frågor. LO måste arbeta för att lagstiftningen anpassas till den verklighet vi lever i. Den som riskerar att slå sönder solidariteten mellan arbetare från olika länder.
LO-kollektivet ska alltid kämpa för alla människors lika värde och stå
upp för en arbetsmarknad med solidaritet och starka kollektivavtal!
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO klargör att vår inställning är att svenska kollektivavtal ska gälla på
alla arbetsplatser (behandlas under dagordningspunkten 14.1),
att LO arbetar för att sociala kraven vid upphandling tvingas in i lagstiftning och i avtal,
att LO arbetar för att i lagstiftningen införa sociala krav vid upphandling,
att all upphandling ska utgå från schysta villkor och sociala rättvisekrav,
att skatten för utländska företag ska betalas i Sverige från första dagen (behandlas under dagordningspunkten 17.1.1) samt
att 183-dagars regeln avskaffas (behandlas under dagordningspunkten 17.1.1).
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17.63
Krav på kollektivavtal vid kommunal och statlig upphandling
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
I dag konkurrerar inte företag på lika villkor vid statlig och kommunal
upphandling, då kollektivavtal inte krävs från de anbudsläggande företagen. Företag utan kollektivavtal har möjlighet att sänka kostnaderna för lön,
pension, försäkringar, med mera, vilket gör att anbuden kan läggas lägre.
Arbetsvillkoren för dem som arbetar på företagen, utan kollektivavtal, är
sämre och anställningarna är otryggare.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att det ska vara krav på att kollektivavtal finns vid kommunal och statlig upphandling.

17.64
Lärlingsanställningar vid offentlig upphandling
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Lärlingsplatser är viktiga för framtidens kompetens. I dag ställs en ung generation utanför möjligheten att delta i arbetslivet. De utländska företagen
anställer inte lärlingar och de kommer undan med att det inte finns några
tvingande åtgärder, för att de också måste ta sitt ansvar.
Vi vill att det ställs krav på lärlingsplatser, både från gymnasiet och för
anställningar av traditionella lärlingar vid all upphandling.
Det är en del av de sociala kraven vid upphandling som LO kollektivet
måste driva. Det behövs samtidigt att LO arbetar för att lagstiftningen gällande sociala krav vid upphandling ska anpassas till den verklighet, som slår
sönder solidariteten mellan arbetare från olika länder. I dag så blir det en
underbudskonkurrens när vi endast kan ställa dessa krav på svenska företag.
Erfarenheterna från stora infrastrukturprojekt visar att det behövs riktade utbildningar för de yrken som behövs i de kommande objekten. Så
säkrar vi kompetensförsörjningen och infriar löftet om att alla ungdomar
ska kunna ha ett jobb att gå till.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att lärlingar bereds arbete på alla offentligt finansierade arbeten,
att LO arbetar för att säkra kompetensförsörjningen genom att arbeta för
riktade utbildningar för de yrken som behövs i infrastrukturprojekten
(behandlas under punkten 17.4) samt
att LO arbetar för att i lagstiftningen införa sociala krav vid upphandling.
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Motionerna 17.62 andra–fjärde att-satserna, 17.63, 17.64 första och tredje att-satsen,
14.5 andra att-satsen samt 14.62 femte att-satsen
17.62 andra–fjärde att-satserna
att LO arbetar för att sociala kraven vid upphandling tvingas in i lagstiftning och i avtal,
att LO arbetar för att i lagstiftningen införa sociala krav vid upphandling samt
att all upphandling ska utgå från schysta villkor och sociala rättvisekrav.
17.63
att LO ska verka för att det ska vara krav på att kollektivavtal finns vid kommunal och statlig upphandling.
17.64 första och tredje att-satsen
att lärlingar bereds arbete på alla offentligt finansierade arbeten samt
att LO arbetar för att i lagstiftningen införa sociala krav vid upphandling.
14.5 andra att-satsen
att kongressen ger LO i uppdrag att driva frågan om att svenska kollektivavtal ska gälla även vid offentlig upphandling.
14.62 femte att-satsen
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.
Motionerna handlar om offentlig upphandling och dess stora påverkan på arbetsmarknaden och kollektivavtalen. I
motionerna finns ett flertal olika att-satser med i stort sett samma syfte och mål.
Frågan om sociala krav, särskilt arbetsrättsliga, vid offentlig upphandling har varit föremål för intensivt påverkansarbete från LOs sida under den senaste 15-årsperioden. Både nationellt och på EU-nivå. Ett stort antal statliga utredningar
har lämnat sina betänkanden utan att ge något större avtryck i verkligheten just i denna fråga. Trots att möjligheten att
ställa sociala krav funnits i EU-rätten har upphandlande myndigheter valt att avstå och upphandlat nästan uteslutande
med lägsta kostnad som kriterium. Det är viktigt att tillägga att vissa myndigheter och våra ideologiska motståndare
hela tiden påstått att det inte är möjligt att ställa sådana krav som de vi inom fackföreningsrörelsen påstått. De senast
åren har dock en ändring i myndigheters och politikers syn på frågan ägt rum, mycket tack vare ett förtydligande från
2014 i upphandlingsdirektivet men också på grund av LO och förbundens ansträngningar.
LOs styrelse har behandlat motioner med yrkanden om sociala krav vid offentlig upphandling vid ett flertal kongresser. Styrelsen har en fast linje som innebär att konkurrensneutralitet ska gälla på svensk arbetsmarknad också vid
offentlig upphandling. Därför ska upphandlande myndigheter ställa sociala krav som motsvarar villkor enligt kollektivavtal. Någon möjlighet att ställa krav på bundenhet av kollektivavtal i offentlig upphandling finns inte enligt EU-rätten
och andra konventioner i nuläget. Styrelsen anser det heller inte önskvärt att myndigheter ska sköta fackförbundens
kärnuppgift genom att tillse att företag tecknar kollektivavtal. Det skulle vara ett allvarligt ingrepp i partsmodellen och
riskera parternas autonomi på arbetsmarknaden. Offentlig upphandling eller inte, förbunden har alltid möjlighet att
teckna kollektivavtal om de så önskar. LOs styrelse är givetvis fullt medveten om de problem som uppstod genom Lavaldomen beträffande företag som utstationerar personal till Sverige och den borgerliga regeringens ”överimplementering”
av domen i svensk rätt, i den så kallade Lex Laval. Vissa av problemen kommer förhoppningsvis att lösas inom kort vilket
kommer att underlätta för förbund som väljer att teckna kollektivavtal med dessa företag.
Regeringen tillsatte en utredare i december 2014 som skulle utreda hur frågan om villkor i enlighet med kollektivavtal
rent praktiskt ska lösas i svensk rätt. Utredaren kom med ett delbetänkande under hösten 2015 som innehöll ett lagförslag innebärande att upphandlande myndigheter i vissa fall är skyldiga att ställa sociala krav i form av arbetsrättsliga
villkor och samtidigt tydliggör att politikerna har full frihet att ställa sådana krav när de finner det lämpligt.
I sitt remissyttrande över delbetänkandet – Upphandling och villkor enligt kollektivavtal SOU 2015:78 framförde LOs
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styrelse bland annat ”I den svenska arbetsmarknadsmodellen är det parterna som ska teckna och upprätthålla kollektivavtalen. Statens roll är att tillhandahålla ramarna i form av olika regelverk, exempelvis reglerna om stridsåtgärder.
Upphandling inom den offentliga sektorn omsätter varje år omkring 600 miljarder kronor. Trots att det inom EU-rätten
sedan lång tid tillbaks har funnits goda möjligheter att ställa arbetsrättsliga krav vid upphandlingar har myndigheterna
avstått från att använda sig av den möjligheten. Om det skett har det skett i mycket begränsad omfattning. Förfarandet
har lett till att underbudskonkurrensen i vissa branscher, exempelvis städ, vissa delar av byggsektorn och färdtjänst
drivits så långt att det inte längre finns möjlighet för företag som är bundna av kollektivavtal att konkurrera vid dessa
upphandlingar. Att det offentliga på sådant sätt underminerar den svenska arbetsmarknadsmodellen är oacceptabelt.
Utvecklingen måste vändas i de branscher som redan underminerats och stoppas innan fler branscher drabbas. Sverige
har dessutom EU-rättsliga skyldigheter att tillse att det offentliga inte bidrar till oskäliga arbetsvillkor för de som utför
tjänster för det offentliga.”
LOs styrelse ställde sig positiv till lagförslaget under förutsättningen att några ändringar infördes. Styrelsen anser att
förslaget är ett stort steg i rätt riktning men att förbättringar måste till för att målet om konkurrensneutralitet ska nås.
Lagförslaget har ännu inte behandlats i Riksdagen. Utredaren har trots detta klargjort att sociala krav kan ställas vilket i
sig är ett viktigt framsteg och klartecken till politiker som är engagerade i frågan.
Viktigt att påpeka är att frågan i grunden är politiskt ideologisk. Det finns inget i upphandlingslagstiftningen som
hindrar att det offentliga driver verksamheten i egen regi. Men om politikerna beslutar att privatisera en viss verksamhet
måste reglerna tillämpas. Regelverket är omfattande, omständligt och snårigt och ställer stora krav på kunskaper hos
såväl upphandlaren som anbudsgivaren.
I motion 17.64 första att-satsen föreslås att alla offentligt finansierade arbeten ska innehålla lärlingsklausuler.
Eftersom motionens rubrik är Lärlingsanställningar vid offentlig upphandling, har styrelsen valt att tolka att-satsen som
att den gäller offentligt upphandling. Motionen syftar till att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden. LOs
styrelse anser att i de branscher där lärlingssystem förekommer finns anledning att verka för att särskilda lärlingsklausuler upprättas i upphandlingar. Styrelsen kan dock inte stödja idén om att verka för en allmän bestämmelse för upphandling oavsett bransch.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionerna 17.62 andra–fjärde att-satserna, 17.64 första och tredje att-satserna, 14.62 femte att-satsen
besvarade samt
att avslå motionerna 17.63 och 14.5 andra att-satsen.

478 |

KONGRESSPROTOKOLL – LOs 28e ORDINARIE KONGRESS

I debatten deltog
Kim Söderström, Byggnads
Lars Holmström, Byggnads
Håkan Nilsson, Kommunal
Pim van Dorpel, HRF
Bertil Hallén Seko
Alejandro José Caviedes Pinilla, Kommunal
Elpida Georgitsi, Kommunal
Anna Ryding, Transport
Joakim Borg, Transport
Jörgen Frödelius, Byggnads
Elisabeth Brandt Ygeman, Handels
Claes Danell, Byggnads
Rolf Larsson, Kommunal
Robert Savela, Transport
Anders Ferbe, IF Metall
Stefan Slottensjö, Byggnads
Christina Johansson, Kommunal
Marta Aguirre, Seko
Jim Sundelin, Byggnads
Jan Rudén, LOs styrelse
Ingela Edlund, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Robert Savela, Transport yrkande om bifall på motion 17.62 tredje och
fjärde att-satsen,
––Joakim Borg, Transport yrkande om bifall på motion 17.62 fjärde att-satsen
med följande
––tilläggs-att-sats: att LO arbetar för att vid offentlig upphandling ska den
fackliga
–– organisationen vara en självklar del,
––Lars Holmström, Byggnads m.fl. yrkande om bifall på motion 17.64 första
att-satsen med
––följande tilläggs-att-sats: att lärlingar bereds arbete på alla offentligt finansierade arbeten i de
––branscher där det finns avtalade lärlingsanställningar,
–– Styrelsens yrkande om att anse motionerna 17.63 och 14.5 andra att-satsen
besvarade.

Beslut

Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 17.62 fjärde att-satsen.
Votering begärd av Mattias Welle, Transport.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.

P u n k t 1 7 – F u ll syss e ls ä t t n i n g

| 479

17.5.1 Infrastruktur
Motionerna 17.65–17.67
17.65
LO bör driva på för ökade investeringar i trafikinfrastruktur och bostäder!
Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas Förbund, Målareförbundet och Seko
Under de senaste 30 åren har offentliga investeringar i Sverige under långa
perioder legat på en nivå som har varit långt under behoven.
I dagsläget är vi på väg åt rätt håll – investeringarna ökar.
Vid första anblicken kan politiker på nationell och regional nivå framstå som offensiva. Men perioderna av låga investeringar gör att nuvarande
investeringstakt är för låg. För de löntagare som letar bostad har priserna
stigit till alarmerande höga nivåer och prisökningen fortgår. Interregional
och regional tågtrafik är svår att lita på. Kollektivtrafikens andel av personresorna och personkilometrarna är liten. Samtidigt har arbetslösheten
tillåtits parkera på en skrämmande nivå, vilket i sin tur bidrar till att fler
arbetar under osäkra villkor.
Sverige behöver öka takten i de offentliga investeringarna.
Trafikinfrastruktur och bostäder lämpar sig särskilt väl som en del i en
sådan satsning. Att medborgarna har trygga hem till en rimlig kostnad och
att de enkelt kan ta sig mellan hem, arbete och fritidsaktiviteter är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Transport av gods måste kunna ske säkert
och smidigt för att samhället ska fungera. Samtidigt är en av vår tids största
utmaningar att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Mer resurssnåla och
effektiva transporter och klimatsäkrade bostäder är viktiga faktorer för att
nå framgång i den strävan.
Bostäder
Att underskottet på bostäder i Sverige är stort råder det ingen tvekan om.
De skenande priserna på bostadsrätter och villor är en indikator, de långa
köerna till hyresrätter en annan. Allt för få bostäder har byggts under allt
för lång tid. Det går att se en ökad byggtakt de senaste åren, men under en
lång period har en bostadsskuld byggts upp. Boverket bedömer i rapporten
Behov av bostadsbyggande (2015) att byggbehovet fram till 2025, räknat från
2012, är i storleksordningen 600 000 bostäder. Rapportförfattarna menar att
det handlar om byggvolymer i nivå med miljonprogrammet. En stor andel
av behovet ligger dessutom i närtid. Eller som de själva uttrycker det: ”Ett
nytt Stockholm behöver byggas inom loppet av sex år.”
Enligt Boverket bor 80 procent av befolkningen i kommuner som uppger att det råder ett underskott på bostäder. Störst är behoven i storstadsregionerna. En stor majoritet av kommunerna uppger dessutom att de har
underskott på bostäder för nyanlända. I realiteten är behovet i dagsläget
ännu större, till följd av de ökade flyktingströmmarna till Sverige under 2015.
Bostadsbristen bör mötas med offensiv politik i form av investeringar.
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Under 2015 påbörjas bygge av cirka 47 000 bostäder, medan Boverkets prognoser talar om ett behov om cirka 71 000 bostäder. Vi har i rapporten Bygg
bort arbetslösheten (2014) räknat ut att ett extra bostadsbyggande om 25 000
bostäder per år skulle medföra en kostnad på 73 miljarder kronor. Till det tillkommer behovet av renovering och klimatomställning av befintliga bostäder,
som bör ske i en takt om 60 000 bostäder per år, jämfört med dagens 20 000.
En sådan ökad ambition medför en kostnad på 30 miljarder kronor per år.
Trafikinfrastruktur
Sverige är ett glesbefolkat, avlångt och exportberoende land. Med det i åtanke kan det verka rimligt att investeringarna i trafikinfrastrukturen i Sverige
skulle ligga på en nivå en bit över snittet jämfört med andra länder inom
OECD. Men så är inte fallet, vi ligger bara på en medelmåttig nivå. Sverige
ligger dessutom långt ner på listan jämfört med EU 24 när det gäller utgifter för drift och underhåll.
Samtidigt är trafikinfrastrukturen i Sverige en ständig källa till frustration bland medborgarna och näringslivet. Ett par exempel: Avbrott och
förseningar i tågtrafik, trångt på vägar, trångt på cykelbanor, begränsningar
i regional- och pendeltågstrafik, kapacitetsproblem för anslutande väg och
järnväg vid hamnar, längre tider för godstransport på järnväg, med mera.
Utöver de mer akuta utmaningarna är det hög tid att kraftigt höja ambitionerna för fler klimatvänliga transporter, både av personer och gods.
Precis som på bostadsområdet har vissa höjningar av investeringsnivån på
trafikinfrastrukturområdet kommit under senare år. Men det är fortfarande
inte på en nivå som räcker till. Våra beräkningar pekar mot ett ytterligare
behov av 3 miljarder per år till underhåll av trafikinfrastrukturen och 10
miljarder per år till investeringar i ny trafikinfrastruktur.
Sysselsättningseffekter
De förslag på investeringar som vi tecknar i den här motionen uppgår till 126
miljarder per år. Det är inte en siffra tagen ur luften, utan vad det kostar att
möta de utmaningar som finns. I sammanhanget är det viktigt att ha i minnet att kostnaderna är högre än vad de borde behöva vara, eftersom Sverige
under lång tid haft perioder av allt för låga investeringar. Under tiden har
en investeringsskuld byggts upp som vi nu måste betala av.
Våra förslag har givetvis positiva effekter på arbetslösheten. Medan det
är svårt att visa på exakt hur stora effekterna blir är det värt att nämna att
en tumregel inom byggbranschen är att 1 miljon kronor leder till direkt sysselsättning av en person och indirekt sysselsättning av 0,8 personer i andra
branscher. Varje investerad miljard ger alltså 1 800 nya jobb. Våra beräkningar visar att nästan tre av fyra av jobben som skapas inom byggsektorn
tillkommer inom LO-sektorn.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO under kommande år ska arbeta för ökade investeringar i bostäder
och trafikinfrastruktur i linje med det som anförs i motionen.
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17.66
Upprustning av infrastruktur och förnyelse av tågnätet
Kommunalarbetareförbundet avd Bergslagen
Med ett upprustat tågnät och förbättrad infrastruktur ges möjlighet till ett
flexiblare arbetsliv. Det blir då enklare och säkrare att förflytta sig genom
landet både med allmänna kommunikationer och med egen bil, men också
satsningar på IT och fiberteknik ger möjlighet till modernare arbetsformer.
Många människor skulle gärna i högre utsträckning jobbpendla med tåg
alternativt buss om det var möjligt. Det skulle vara positivt för miljön och
ge fler arbetstillfällen. I dag är det väldigt ojämlikt i Sverige, då jobbpendling med allmänna kommunikationer är möjligt i vissa delar av landet och
inte ens tänkbart i andra. Det är viktigt att hela Sverige ska leva och att infrastrukturen byggs ut och förbättras. På senare tid har det kommit många
larmsignaler om att tågnätet är undermåligt ur säkerhetssynpunkt och är i
stort behov av upprustning.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att regeringen avsätter pengar i budgeten för att kunna
genomföra och förnya tågnätet i hela landet samt
att LO verkar för att regeringen avsätter pengar i budgeten för att kunna
genomföra förbättringar i infrastrukturen som ökade satsningar på IT
och fiberteknik.

17.67
Mobiltäckning i hela landet
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
För att kunna leva och verka i hela landet krävs ett bra mobilnät med bra
hastighet. I Norrlands inland finns många områden med liten eller obefintlig täckning, vilket gör att det inte går att surfa eller ringa.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det finns ett bra mobilnät i
hela Sverige med en mobiltäckning på minst 3G.
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Utlåtande motionerna 17.65–17.67
17.65
att LO under kommande år ska arbeta för ökade investeringar i bostäder och trafik
infrastruktur i linje med det som anförs i motionen.
17.66
att LO verkar för att regeringen avsätter pengar i budgeten för att kunna genomföra
och förnya tågnätet i hela landet samt
att LO verkar för att regeringen avsätter pengar i budgeten för att kunna genomföra
förbättringar i infrastrukturen som ökade satsningar på IT och fiberteknik.
17.67
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det finns ett bra mobilnät i hela Sverige,
med en mobiltäckning på minst 3G.
Det råder ingen tvekan om att de svenska infrastrukturinvesteringarna släpat efter i
förhållande till BNP-utvecklingen och att staten som huvudansvarig måste ta ytterligare ansvar för att öka investeringstakten. Om Sverige ska kunna öka sin export av varor
och tjänster behövs en infrastruktur i toppklass, en infrastruktur som är klimatsmart,
tillförlitlig och stabil över tid. Det skapar jobb och ger förutsättningar för fler att flytta
dit de nya jobben växer fram. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är investeringar i
infrastruktur en klok affär.
En ökad befolkning och ökad urbanisering innebär att belastningen på infrastrukturen kommer att öka, särskilt i storstadsregionerna. Därutöver kommer klimatförändringar att ställa stora krav på omställning av våra transportsystem vilket ytterligare
talar för vikten av ökade investeringar som beskrivs i motionerna 17.65 och 17.66.
Särskilt tydligt blir detta när man tittar på situationen för järnvägen som kan sägas
varit grovt eftersatt i form av undermåliga resurser för drift, underhåll och reinvesteringar under lång tid. LO-styrelsen menar att statens nyinvesteringar i trafikinfrastruktur bör kunna höjas till 1 procent av BNP och ytterligare nya resurser till drift och underhåll av trafikinfrastrukturen kan höjas med motsvarande 0,1–0,2 procent av BNP.
I motion 17.65 beskrivs hur en väl fungerande infrastruktur också är nödvändig för
att bygga bostäder i den omfattning som krävs. Bostadsbristen är så omfattande att
det kräver bebyggelse i områden som i dag har bristande kommunikationsmöjligheter. För att göra dessa områden attraktiva att bo i, och därmed bebygga, krävs
ny infrastruktur. Det finns också anledning att möjliggöra längre pendlingsavstånd
genom snabbare och mer pålitlig tågtrafik. På så vis kan också kommuner som ligger
en bit längre bort från storstadsregionernas centrum erbjuda attraktiva bostads
områden.
För att byggandet ska ske i snabbare takt krävs snabba beslut om nya infrastruktursatsningar. Dessa planeras och beslutas på regional och nationell nivå medan planer
för bostadsbyggande hanteras av kommunerna. Bebyggelsen måste planeras så att
den kan dra nytta men inte störas av framtida infrastruktur, samtidigt utgör de olika
alternativen hinder för att planera kommande bostadsområden. Satsningar på att tillgodose behovet av bostäder och infrastruktur skulle också generera en mängd ytterligare arbetstillfällen. För att kunna genomföra investeringar i den omfattning som krävs
räcker det inte med investeringar för själva byggandet. Det krävs också en strategi för
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att så snabbt som möjligt få fram arbetskraft som kan ta sig an arbetet med att omsätta
investeringarna till nya bostäder och bättre infrastruktur.
Som beskrivs i motion 17.66 och 17.67 är vi i dagens samhälle helt beroende av elektroniska kommunikationstjänster, tjänster som kräver allt mer bandbredd och framförallt ökad mobilitet. Den tekniska utvecklingen går oerhört fort vilket skapar nya behov
och förutsättningar för nätinfrastrukturen, vilket också gör det svårt att fastslå exakt
vilka nivåer som kommer att behövas för att täcka alla framtida behov. Många abonnenter byter från fast telefoni till mobiltelefoni eller ip-telefoni och användningen av
internet och bredband ökar alltjämt samtidigt som allt fler blir beroende av detta som
ett verktyg både på jobbet och i hemmet.
En väl utbyggd IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet är utan tvekan viktigt
för Sveriges regionala och lokala utveckling. Regeringen har beslutat om fortsatt arbete
för Bredbandsforum under perioden 2016–2020. Bredbandsforum ska bidra till nationell samordning genom dialog mellan regeringen, myndigheter, organisationer och
företag för att finna lösningar som bidrar till en ökad samverkan kring frågor som kan
främja utbyggnaden av fast och mobilt bredband. Därutöver finns de europeiska strukturfonderna som resurs där den regionala utvecklingsfonden har totalt cirka 600 miljoner kronor avsatta för stöd till bredbandsinvesteringar i form av ortsammanbindande
nät för perioden 2014–2020 och Landsbygdsprogrammet har 3,25 miljarder kronor för
att bygga ut snabbt bredband på landsbygden under motsvarande period. Detta utgör
ett viktigt bidrag som kan ligga till grund för framtagandet av en heltäckande digital
infrastruktur för Sverige och LO bör aktivt stödja ett sådant arbete.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.65–17.67.

Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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17.5.2 Bostäder
Motionerna 17.68–17.72, 17.73 fjärde och femte att-satsen samt
17.74
17.68
Marknadens regler
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
Enligt kommunallagen kapitel 2, 7 § får kommuner och landsting driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget.
Enligt kommunallagen kapitel 8, 3 c § får kommuner och landsting inte
ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden).
Lag (1998:70).
Dessa två paragrafer står i direkt strid med Allbolagen 2 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer trots kapitel 2, 7 § och kapitel 8, 3 c § kommunallagen
(1991:900).
Allbolagen innebär att kommunerna enligt kapitel 2, 7 §, och kapitel 8,
3 c § i kommunallagen, inte kan driva näringsverksamhet utan vinstsyfte för
medborgarnas bästa, utan måste anpassa priserna efter marknadens satta
prisnivå.
I konkurrenslagen gällande konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet 27 § får staten, en kommun eller ett landsting förbjudas att till exempel bygga bostäder om detta enligt första och andra stycket: snedvrider,
eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens
på marknaden, eller hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller
utvecklingen av en sådan konkurrens.
Det här innebär rent konkret, enligt konkurrenslagen, att kommunen
inte kan bygga bostäder på en ort där det finns behov av bostäder men det
inte finns en privat aktör, för det skulle kunna hämma förekomsten eller
utvecklingen av ett sådant initiativ från en inhemsk eller internationell
privat aktör. Kommunen kan inte längre heller bygga utanför stadskärnan,
för då bygget är klart måste marknadsvärdet på bygget överstiga byggkostnaden och det är bara möjligt precis i innersta stadskärnan eller i exklusiva
eller väldigt attraktiva områden.
Om vi leker med tanken att ett allmännyttigt bostadsbolag bestämmer
sig för att sälja delar av sitt bostadsbestånd till en internationell privat aktör, då skulle detta bolag om ISDS (Investor-State Dispute Settlement) går
igenom, kunna stämma staten Sverige på mångmiljardbelopp om staten
Sverige ger kommuner eller landsting rekommendationer eller incitament
att bygga bort bostadsköer eller vårdköer, vilket skulle medföra att dessa
utländska privata aktörer förlorar pengar då efterfrågan på bostäder eller
vård sjunker. Detta innebär att priserna och vinsterna sjunker.
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Hur ska vi kunna genomföra arbetarrörelsens omfördelningspolitik när vi
inte längre kan ta igen på gungorna vad vi förlorar på karusellerna. Hur ska
kommuner, stat och landsting kunna vara ett verktyg för medborgarnas bästa,
när lagar och paragrafer enbart är till för att gynna privata aktörers rätt till
fördelar. Arbetarrörelsens, kommunernas, landstingens och statens möjligheter att framgångsrikt leverera välfärd och hålla den svenska landsbygden
levande och befolkad, är kraftigt bakbunden av högerpolitiska marknadsregler. Värt att notera är att marknaden själv INTE behöver följa dessa regler.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO driver frågan om att kommuner, stat och landsting inte längre ska
tvingas följa dessa marknadsregler, utan ska precis som tidigare kunna
leverera maximal välfärd till medborgarna.

17.69
Öka bostadsproduktionen och byggandet av hyresrätter
Byggnadsarbetareförbundet
De svenska bostadsinvesteringarna föll kraftigt i början av 1990-talet till
följd av skattereformen i kombination med minskade bostadssubventioner
och en djup lågkonjunktur.
De låg sedan kvar på en allt för låg nivå under resten av 1990-talet. Även
om bostadsinvesteringarna har ökat, ligger andelen fortfarande långt under
det historiska genomsnittet för perioden 1950–1990. Internationellt sett och
jämfört med de nordiska grannländerna är de svenska bostadsinvesteringarna alarmerande låga.
I Sverige har andelen hyresrätter i bostadsbeståndet minskat stadigt sedan millennieskiftet.
I början på 1990-talet låg andelen hyresrätter på drygt 40 procent men har
sedan dess sjunkit till 35 procent och i Storstockholm har andelen sjunkit från
54 procent till 36 procent. Antalet hyresrätter har minskat med 20 procent.
En effekt av bristerna på hyresrätter är att våra unga bor kvar längre
hos sina föräldrar.
Andelen hemmaboende i åldern 20–27 år har stigit ifrån 15 procent 1997
till 23 procent 2014 och nu har mindre än 50 procent av ungdomarna en
egen bostad jämfört med 62 procent 1997. Hela 26 000 ungdomar bor kvar
hos sina föräldrar trots att de har egna barn.
Därtill tillkommer dagens flyktingströmmar som ytterligare ökar behovet av bostadsbyggnation.
Bostadsbristen slår hårdast mot de resurssvaga i samhället men den inverkar också negativt på Sverige och den ekonomiska tillväxten.
Dagens utveckling är ohållbar och ovärdig Sverige 2015. Befolkningen i
Sverige förväntas växa från knappt 9,5 miljoner till 10,5 miljoner innevånare, eller mera precist 1 177 545 individer. Den årliga befolkningsökningen
blir således 62 000 individer per år. Sammantaget står vi inför en ohanterlig
situation om vi fortsätter skjuta upp byggandet av bostäder. Vi behöver producera mellan 47 000–57 000 lägenheter per år jämfört med dagens 26 000
lägenheter per år.
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Här har politikerna ett stort ansvar att agera, man behöver visa mod och
framtidstro och ta ansvar för att stimulera en ökad investeringstakt i bostadsproduktionen och energieffektiviseringen. Det krävs statliga stöd för
att få igång byggandet och en klimatsäkring av befintligt bostadsbestånd.
Stöd kan ges i form av direkt stöd eller genom avdragsrätt. Andra exempel är
kreditgivning och förmånliga lån. Uppgiften för staten på bostadsområdet
är att stimulera fram en ökad privat verksamhet. Statliga stöd är ett av de
styrmedel som behöver utarbetas och verkställas omgående.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO påverkar regeringen till att stimulera ett ökat bostadsbyggande och
en högre investeringsvilja,
att stimulera en högre ambition i klimatsmart renovering av det befintliga
bostadsbeståndet samt
att hyresrätter prioriteras så andelen ökar och ett gott boende möjliggörs
för de resurssvagare grupperna i samhället.

17.70
Arbetsmarknad och Sysselsättning
Byggnadsarbetareförbundet
Sverige har levt med en hög arbetslöshet i 20 års tid.
Arbetslösheten har gått upp och ner men under alliansregeringens tid vid
makten har den permanentats på en skyhög nivå. Det är dags att tala om
massarbetslöshet.
Avsaknaden av en aktiv arbetsmarknadspolitik och ett kortsiktigt och oansvarigt avvaktande av att stimulera nödvändiga investeringar som ger arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt för Sverige, har varit total.
Tillväxten i Sverige har hämmats av otillräckliga infrastruktursatsningar
och otillräcklig tillgång på bostäder, vilket slår hårt mot människors möjlighet att pendla in från närliggande regioner och omöjliggör en flytt till orter
där arbetsmarknadsläget är gott. Även om konjunkturen nu vänder uppåt
och sysselsättningen ökar, så behövs en beredskap och ett handlingsutrymme. Det behövs en ambitiös och långsiktigt hållbar plan över tid.
På kort sikt ger investeringar i bostadsbyggande, klimatsmarta energieffektiviseringar och satsningar på infrastrukturen en positiv effekt på sysselsättningen och arbetslösheten, då de som sysselsätts ökar sin konsumtion
och sina egna investeringar. Detta ger en mycket positiv effekt på arbetsmarknaden i stort.
Det är fullt möjligt och högst nödvändigt för politikerna att agera och
få till en utveckling som gör att de skriande behoven byggs bort. Våra politiker behöver ta ansvar och uppvisa mod att tro på framtiden och mod att
våga investera för kommande generationer. Man kan inte överlämna ansvaret till marknaden och fria marknadskrafter. Marknaden är inte långsiktigt ansvarstagande och klok i sina överväganden. Marknaden är kortsiktig,
egoistisk och blind för andra värden, en kortsiktig vinstmaximering. Det
behövs statligt stöd för att få till stånd ett bostadsbyggande och en klimatsäkring av bostadsbeståndet. Det behövs handlingskraft för att uppnå re-
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geringens mål om Europas lägsta arbetslöshet, det behövs ett riktat stöd för
byggandet av fler hyresrätter. De statliga insatserna kan finansieras på flera
sätt genom skatter, lån eller genom omformulering av överskottsmålet. Det
mest lämpliga torde vara en kombination av dessa finansieringsmöjligheter. Finansieringen underlättas av att investeringarna har goda effekter på
tillväxten, sysselsättningen och klimatet för att inte tala om en förbättrad
folkhälsa genom en framtidstro och en god tillgång på sunda bostäder och
ett förbättrat inneklimat samt tjänliga kommunikationsmöjligheter.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att kraftigt öka bostadsbyggandet av lägenheter utöver dagens prognoser
på byggandet av 30 000 per år,
att tredubbla energieffektiviseringen av bostäder till att totalt 60 000 lägenheter renoveras per år till förmån för klimatsmarta investeringar,
att markant utöka investeringarna i regeringens transportplan samt
att få till stånd en markant förstärkning av investeringar och underhåll i
svensk infrastruktur.

17.71
Framtidens jobb kräver att vi bygger bostäder
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Hyresrätt istället för spekulation och bostadsbubbla.
De senaste finanskriserna har skapats av banker som varit alltför generösa
med lån till bostadssektorn. När priserna faller kan låntagarna inte betala
och bankerna hamnar i problem som skattebetalarna får ta ansvar för. Finansiera bostadsbyggandet med våra gemensamma pensionspengar på samma
sätt som skedde när miljonprogrammet för bostäder byggdes. Använd inte
våra pensionspengar till spekulation på aktiemarknaden, utan investera dem
istället långsiktigt i fastigheter som ägs av det allmänna. Skapa en statlig
bostadsbank som kan finansiera både hyresrätter och bostadsrätter. Sverige
har inte råd att inte bygga hyresrätter.
I dag har såväl privata pensionsfonder som AP-fonder investerat i fastighetsbolag inom bostadssektorn. SBAB är ett verktyg för att tillhandahålla
kapital för nybyggnation, men det behövs en gigantisk omställning av bostadsbyggandet. Genom att låta allmännyttan finansieras av våra gemensamma pensionstillgångar, för att bygga upp en bostadsproduktion som står
utanför marknadsekonomins spekulation, kan samhället återta sitt sociala
ansvar för bostaden. Ett långsiktigt samhälligt ägande av bostäderna kan
hitta en balans mellan avkastning på pensionspengarna och rimliga hyror
för de boende.
Bostadsspekulationen har blivit som ett roulettespel
Individen tvingas att satsa på svart istället för att få välja rött. När det är
individen som själv ska stå för hela spelinsatsen så finns det bara förlorare
på bostadsmarknaden. Samhället har kapitulerat för fastighetshajar och
byggföretagens svindleri med att inte ha en sammanhållen bostadspolitik
som skyddar de boende mot fastighetsbubblor och spekulation.
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Det är något osunt med vår kultur när rätten till bostad är ett lotteri, när
bostadskarriär har blivit ett strategispel, där den rike går före i bostadskön.
Hela samhället präglas av en mentalitet av uppgivenhet och att alla ska vara
sin egen lyckas smed. Individen skuldbeläggs för att den har misslyckats att
skaffa sig en bostad. Medan bostadskapitalet växer för dem som har nog
stor plånbok och fett bankkonto, för det handlar inte om att ha tur. Segregeringen i boendet växer med ökade klassklyftor. Säg var du bor och jag
vet vem du är. Miljonprogrammet står inför stora investeringar som behöver finansieras av samhället. Framtidens jobb hotas av bristen på bostäder.
Analys av byggkostnaderna
Så länge staten inte visar intresse för de finansiella frågorna i byggbranschen kommer branschen att fortsätta suboptimera, maximera sina vinster
utan att ta hänsyn till hur det påverkar samhällets bästa. Vinstintresse går
före bostadsbrist. Vid sammanställningar över de 20 största byggföretagens
omsättning och vinster, så syns att sedan 2009 har omsättningen gått ner
medan vinsten gått upp. Incitamenten för att bygga är alltså lägre än för
att låta bli. När de fyra största byggföretagen, som bygger 70 procent av allt
som byggs, vill göra bostadsbrist till en affärsidé, så måste en bostadspolitik
ändra på detta och med tvång tvinga byggföretagen att bygga bort bostadsbristen. Vägrar de så ska markanvisningar och byggrätter som inte utnyttjas
tas tillbaka av samhället.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att bostadsbyggandet finansieras med våra gemensamma pensionspengar,
på samma sätt som skedde när miljonprogrammet för bostäder byggdes.

17.72
Hyresgästinflytande vid upprustning
Handelsanställdas förbund avd 20 Stockholm
Över hela landet upprustas hyresrätter och i de allra flesta fall får hyresgästerna en ny hyra som är så mycket som 50 till 60 procent högre än den
tidigare hyran, detta i enlighet med bruksvärdesprincipen. Det är en mycket
olycklig utveckling när man som hyresgäst inte vet om man överhuvudtaget har möjlighet att bo kvar efter upprustning och i praktiken är därmed
hyresgästens besittningsskydd satt ur spel.
Det finns sedan länge regler som syftar till att ge hyresgäster inflytande
vid upprustningar, dock har dessa regler i verkligheten mycket lite betydelse.
Det finns exempel där hyresgästerna, genom samråd med bostadsföretaget,
tagit aktiv del och kunnat välja på olika nivåer av upprustning och därmed
även hyran, men de är få.
Därför krävs en lagändring där hyresgästerna ges lagstadgad rätt till ett
samrådsförfarande inför upprustning.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för en lagändring som ger hyresgäster lagstadgad rätt till
samråd inför upprustning.
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17.73
Bostaden – den fjärde och bortglömda delen i välfärden
Handelsanställdas förbund avd 20 Stockholm
Som boende i välfärdsstaten Sverige kan de flesta av oss rabbla ”vård – skola
– omsorg” som ett rinnande vatten. Men det finns en fjärde och viktig del
som vi de senaste fyra årtiondena i det närmaste glömt bort att den tillhör
välfärden: Bostaden. När miljonprogrammet stod klart och hade löst den
tidens bostadsbrist föll bostadspolitiken i glömska och har fört en tynande
tillvaro sedan dess. De senaste åtta årens borgerliga regering har slutgiltigt
satt spiken i kistan för densamma. På tillväxtorter tvingas unga vuxna vara
mambo långt upp i åldrarna på grund av bristen på bostäder men även på
grund av osäkra anställningar som inte ger de löner som många gånger en
fastighetsägare kräver för att acceptera en hyresgäst.
Bostaden är en rättighet och samhället ansvarar för att alla ska kunna
bo i goda bostäder till rimliga kostnader. Detta manifesteras genom att staten gett kommunerna ett bostadsförsörjningsansvar. På de orter som dras
med bostadsbrist kan detta lösas genom att det byggs fler bostäder, framför
allt hyresrätter. Statliga investeringsstimulanser för bostadsbyggande och
sänkta inkomstkrav på hyresgäster är två politiska initiativ som är bra för
unga vuxnas möjlighet att få egen bostad. Andra förslag som skulle underlätta för hyresgäster och hyresgäster in spe är: Borttagen fastighetsskatt
för hyresrätter, skattefria underhållsfonder för hyresrätter, ROT-avdrag till
hyresrätter, miljöpremie för upprustning av hyresrätter samt att använda
de allmännyttiga bostadsbolagen för att se till att alla medborgare i kommunen erbjuds bra bostäder.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att fastighetsskatten för hyresrätter tas bort (behandlas
under dagordningspunkten 17.1.1),
att LO ska verka för att skattefria underhållsfonder för hyresrätter upprättas (behandlas under dagordningspunkten 17.1.1),
att LO ska verka för att ROT-avdrag till hyresrätter införs (behandlas under
dagordningspunkten 17.1.1),
att LO ska verka för att miljöpremie för upprustning av hyresrätter införs
samt
att LO ska verka för att de allmännyttiga bostadsbolagen används för att se
till att alla invånare i kommunen erbjuds bra bostäder.

17.74
Allas rätt till egen bostad
Handelsanställdas förbund avd 11 Örebro
Många medlemmar har svårt att få en bostad och lån på grund av att man
har otrygga anställningar. För att få ett förstahandskontrakt krävs i de flesta
fall att man har en tillsvidareanställning och en inkomst att leva på.
Nästa problem är att det inte finns tillräckligt med bostäder, de bostäder
som kan finnas tillgängliga är oftast nyproducerade hyresbostadsrätter som
har väldigt höga kostnader/hyror.
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Det som vore önskvärt med detta problem är att förenkla möjligheterna att få ett förstahandskontrakt och det måste tas fram hyresrätter med
rimliga hyror.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att regelverket för förstahandskontrakt ska gälla alla,
på lika villkor, oavsett anställningsform samt
att LO ska verka för ett tidsbegränsat investeringsstöd för nyproduktion av
hyresrätter och studentbostäder.

Utlåtande motionerna 17.68–17.72, 17.73 fjärde och femte att-satsen samt 17.74
17.68
att LO driver frågan om att kommuner, stat och landsting inte längre ska tvingas följa dessa marknadsregler, utan ska
precis som tidigare kunna leverera maximal välfärd till medborgarna.
17.69
att LO påverkar regeringen till att stimulera ett ökat bostadsbyggande och en högre investeringsvilja,
att stimulera en högre ambition i klimatsmart renovering av det befintliga bostadsbeståndet samt
att hyresrätter prioriteras så andelen ökar och ett gott boende möjliggörs för de resurssvagare grupperna i samhället.
17.70
att kraftigt öka bostadsbyggandet av lägenheter utöver dagens prognoser på byggandet av 30 000 per år,
att tredubbla energieffektiviseringen av bostäder till att totalt 60 000 lägenheter renoveras per år till förmån för klimatsmarta investeringar,
att markant utöka investeringarna i regeringens transportplan samt
att få till stånd en markant förstärkning av investeringar och underhåll i svensk infrastruktur.
17.71
att bostadsbyggandet finansieras med våra gemensamma pensionspengar, på samma sätt som skedde när miljonprogrammet för bostäder byggdes.
17.72
att LO ska verka för en lagändring som ger hyresgäster lagstadgad rätt till samråd inför upprustning.
17.73 fjärde och femte att-satsen
att LO ska verka för att miljöpremie för upprustning av hyresrätter införs samt
att LO ska verka för att de allmännyttiga bostadsbolagen används för att se till att alla invånare i kommunen erbjuds
bra bostäder.
17.74
att LO ska verka för att regelverket för förstahandskontrakt ska gälla alla, på lika villkor, oavsett anställningsform samt
att LO ska verka för ett tidsbegränsat investeringsstöd för nyproduktion av hyresrätter och studentbostäder.
Motion 17.69 tar upp frågan om kommunernas möjligheter att tillgodose behovet av bostäder med hänvisning till nuvarande och eventuell kommande lagstiftning.
I allbolagens 1 § står bland annat att allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska ”främja bostadsförsörjningen
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i den eller de kommuner som är ägare till bolaget”. I 2 § står det samtidigt att ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder trots bestämmelserna i 2 kap. 7 § och 8 kap 3 c § kommunallagen.
Av detta att döma har de allmännyttiga bostadsbolagen ett särskilt ansvar för bostadsförsörjningen. Utredningen som
föregick lagen pekar också på att de kommunala bostadsaktiebolagen har anledning att främja konkurrens. Det är med
andra ord inte fel att bygga fler bostäder. Att bolagen ska drivas affärsmässigt är inte detsamma som att de ska drivas utifrån principen om vinstmaximering. Syftet är att de ska säkerställa resurser för bostadsföretaget och kommunen att kunna
ta det bostadsförsörjningsansvar som åvilar kommunen.
I motionen ifrågasätts möjligheterna att bygga utanför stadskärnan, eller i väldigt attraktiva områden, utifrån antagandet
att det inte skulle vara ekonomiskt eller marknadsmässigt försvarbart. Mindre attraktiva områden innebär lägre markkostnader, vilket har en stor betydelse för kostnaderna. De kommunala bostadsbolagen har samtidigt ett långsiktigt ansvar vilket
gör att man inte endast kan fokusera på marknadsvärdets relation till byggkostnaderna i den stund då bostäderna står klara.
Slutligen har också kommunerna ett bostadsförsörjningsansvar.
I motionen uppmärksammas också ISDS och vilka eventuella konsekvenser det kan få för bostadsmarknaden om
Sverige ansluter sig till avtalet. Det transatlantiska handelsavtalet (TTIP) och ISDS är föremål för diskussion och förhandling för närvarande. LOs styrelse delar uppfattningen att de kommunala bostadsbolagen ska ta samhällsansvar och
arbeta för en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning. LOs styrelse följer också noga förhandlingarna och de olika förslagen rörande TTIP och ISDS samt verkar för att dessa inte ska försvåra möjligheterna att föra en generell välfärdspolitik i
Sverige. Mer om LOs styrelses inställning till ISDS finns redogjort för i svaren på motionerna 15.1–15.3.
Motion 17.69 behandlar bristen på bostäder. Sedan 1960-talet har Sverige haft en ständig ökning av antalet bostäder.
Samtidigt har boendetätheten minskat påtagligt från 1960 till början av 1990-talet för att därefter plana ut. På senare
år har vi dock sett en viss ökning av boendetätheten. Då detta gäller för Sverige på nationell nivå och en stor inflyttning
samtidigt har skett till städerna innebär det att problemet har blivit mer påtagligt i vissa områden. Eller annorlunda
uttryckt; Vill man arbeta och bo i någon av storstadsregionerna är man inte hjälpt av att det finns lediga bostäder i glesbygdskommunerna.
Bostadsinvesteringarna har utvecklats ojämnt. Kraftigt ökat byggande under 1960-talet och början av 1970-talet
ledde till att nybyggandet minskade fram till mitten av 1980-talet. Då tog byggandet av ytterligare bostäder återigen fart
för att avstanna i början av 1990-talet. En ny ökning inleddes i början av 2000-talet och avstannade i och med finanskrisen 2008. Vi kan nu se en ny ökning av bostadsbyggandet men nivån är otillräcklig. De senaste åren har bostadsbristen
blivit allt mer akut och prognoserna för det framtida bostadsbehovet har regelbundet uppdaterats till högre nivåer.
Regeringen har också reviderat sin tidigare ambition om ytterligare 250 000 lägenheter till 2020 jämfört med 2014 och
säger nu att behovet uppgår till fler än 700 000 lägenheter fram till 2025.
Motion 17.69 tar upp några viktiga åtgärder för att komma till rätta med bostadsbristen. Politiken spelar en viktig
roll för att öka bostadsbyggandet och investeringsviljan. Det handlar dels om stimulanser i allmänhet som gör att fler
byggherrar lättare kan få byggkrediter, dels om stimulanser för att få fram fler hyresrätter i prisnivåer som alla har råd
att efterfråga. Utbudet av byggkrediter är stort i dag. Problemet är att det inte är lika lätt för mindre byggherrar som för
stora att få tillgång till dem. Det krävs stora egna kapitaltillgångar för att få låna vilket inte är ett problem för de största
bolagen, men som gör att mindre och medelstora företag måste bygga i en långsammare takt. Med dagens bostadsbrist
är kreditrisken begränsad varför staten via exempelvis SBAB borde kunna tillhandahålla byggkrediter med lägre krav på
egen kapitaltillgång hos byggherrarna. Särskilt om det kommer mindre och medelstora byggherrar till del och det handlar om bostäder i kommuner med erkänd bostadsbrist.
17.69 vill också se en stimulans för att nå en högre ambition i klimatsmart renovering av det befintliga bostadsbeståndet. Med Parisavtalet om en långtgående global anpassning för att möta klimathotet med minskade utsläpp av växthusgaser är det nödvändigt att länderna gör allt som är möjligt för att nå dit.
Omställningen kommer att vara kostsam på kort sikt, men på längre sikt blir det dyrare att nu avstå från sådana
investeringar. Sverige ligger långt framme bland de industrialiserade länderna när det gäller att begränsa utsläppen.
Men för att nå ner till de nivåer som krävs för att uppfylla vårt beting för Parisavtalets målsättning krävs avsevärt mer.
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Av ekonomiska och klimatmässiga skäl är det nödvändigt att i första hand vidta de åtgärder som ger mest klimatnytta.
Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer i första hand från transportsektorn, på grund av dess nuvarande fossilberoende samt från utsläpp inom jordbrukssektorn och från industriprocesserna. Utsläppen från bostadssektorn utgör en
marginell del av utsläppen och kostnaderna i förhållande till klimatnyttan är inte lika stor. Enligt en rapport är åtgärder
för att renovera flerbostadshus det som ger minst klimatnytta per satsad krona. Detta bör dock ställas i relation till att vi
i dag ser stora behov av att renovera miljonprogrammen samt att FN-målet efter Paris innebär att vi inom en inte allt för
lång framtid måste komma ner på utsläppsnivåer nära noll. Det finns alltså anledning att i samband med renoveringen
av flerbostadshus också stimulera investeringar i ökad klimatnytta. Ett ytterligare skäl är att det genom minskad energiförbrukning också pressar boendekostnaderna. Exakt i vilken omfattning detta bör ske är svårt att exakt slå fast men en
rimlig utgångspunkt är att det sker i samband med större renoveringar, inom exempelvis miljonprogramsområdena, och
därmed i den takt som denna upprustning kräver.
Hyresrätten är på många sätt ett mycket bra boendealternativ. Särskilt för dem som har begränsade resurser att satsa
på eget boende eller inte vet hur länge den avser att bo på en plats. Sedan början av 1990-talet har andelen nybyggda
bostadsrätter ökat allt mer i relation till andelen hyresrätter. Hyresrätterna i Sverige är fortfarande avsevärt fler än
bostadsrätterna, men det kan konstateras att andelen bostadsrätter ökar i förhållande till hyresrätternas andel. Många
har pekat på svårigheterna att få tillgång till hyresrätterna och det finns alla anledning att öka tillgången på hyresrätter. I
motionen anförs bland annat att detta bör göras för att ge resurssvaga grupper i samhället möjlighet till ett gott boende.
Det finns ett omfattande behov av nya bostäder. Som motion 17.70 påpekar vore en nybyggnadstakt på 30 000
lägenheter årligen allt för lågt. Regeringen har uttalat att den vill se 700 000 nya bostäder till 2025. Mot bakgrund av
nuvarande situation skulle de flesta behöva byggas till 2020. Det har samtidigt visat sig svårt att fastställa behovet och
prognoserna har med jämna mellanrum reviderats. Regeringens tidigare mål om 250 000 lägenheter till 2020 anses nu
till exempel allt för lågt.
Miljonprogrammen är i behov av upprustning. Tillsammans med nybyggnationen skulle det onekligen generera en
stor mängd ytterligare arbetstillfällen inom byggbranschen, vilket är önskvärt med den höga arbetslöshet vi har i dag.
Till detta ska läggas behovet av infrastruktursatsningar. Inte minst gäller det järnvägen som är i stort behov av upprustning. Dessutom finns långtgående planer på höghastighetsbanor.
Stora delar av miljonprogrammet är eller kommer snart att vara i behov av renovering. I samband med att detta sker
vore det lämpligt att också energieffektivisera bostäderna. Det är svårt att säga i vilken takt och omfattning detta bör
ske varför vi inte bör binda oss vid en viss nivå. Däremot borde vi försäkra oss om att möjligheter ges för att bostäder, i
samband med omfattande renoveringar, också energieffektiviseras.
LOs styrelse delar motionärens inställning till att fler bostäder behöver byggas och att klimatsmarta investeringar i
exempelvis energieffektiviseringar är högst motiverade. Styrelsen anser också att Sverige behöver en ökad satsning på
infrastruktur. Regering och riksdag måste därför öka anslagen till infrastruktur vilket LOs styrelse anser att LO ska verka
för.
Motion 17.71 föreslår att bostadsbyggandet finansieras med våra gemensamma pensionspengar.
Som motionären påpekar investerar AP-fonderna redan i dag i fastighetsbolag. Detta görs utifrån fondernas bedömning om vad som bäst gynnar våra nuvarande och framtida pensioner. Det är en trygghet för oss alla att veta att våra
pensionspengar investeras på ett sådant sätt att vi får bästa möjliga pension då vi inte längre kan försörja oss genom
arbete.
Motionären tar upp svårigheterna att i dag få en bostad. Hyresrätterna är för få, vilket leder till orimligt långa kötider
och priset på de ägda bostäderna har skjutit i höjden. Detta är ett stort problem som i grunden visar på bostadsbristen i
Sverige i dag.
Det finns många olika skäl till bostadsbristen men till dessa hör inte bristen på kapital för att bygga. I dag är tillgången på byggkrediter god för den som vill låna till att bygga lägenheter. Motion 17.72 pekar på behovet av att ge
hyresgästerna inflytande genom samråd, i samband med upprustning av lägenheter. Kostnaden för bostadsrenoveringar
kan variera kraftigt beroende på vilken standard renoveringen avser att uppnå. Renoveringar som leder till allt för stora
hyreshöjningar kan leda till att hyresgäster inte har råd att bo kvar. Det är därför rimligt att hyresgästerna genom samråd
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ges inflytande över vilken upprustning som ska genomföras. Motionären pekar på att dagens regler för att garantera
sådant inflytande fungerar dåligt.
Motionen 17.73 föreslår också en miljöpremie i samband med att hyresrätter upprustas, ett förslag som också förs
fram i motion 17.70 och som LOs styrelse ställer sig positiv till.
LOs styrelse är också positiv till förslaget att de allmännyttiga bostadsbolagen används för att möjliggöra att kommuninvånarna erbjuds bra bostäder. Kommunerna har ett särskilt ansvar för bostadsförsörjningen och de allmännyttiga
bostadsbolagen är ett effektivt verktyg för att tillgodose detta.
Svårigheterna att få ett förstahandskontrakt på hyresmarknaden uppmärksammas av motion 17.74. Det främsta skälet till detta är den rådande bostadsbristen som försvårar för människor i allmänhet och ekonomiskt utsatta grupper i
synnerhet att få tillgång till en egen bostad.
För att komma till rätta med problemet behöver det byggas avsevärt fler bostäder. Det är först när bostadsmarknaden
är i balans som det finns möjlighet att erbjuda förstahandskontrakt till dem som efterfrågar det.
Priserna på nyproducerade bostäder är höga och det är därför svårt för exempelvis unga och studenter att efterfråga
nybyggda lägenheter. I syfte att få fram fler bostäder med hyror som är möjliga att betala också för dessa grupper, finns
nu ett statligt stöd för att bygga sådana lägenheter. LOs styrelse är positiv till detta stöd men kan i nuläget inte bedöma
om dess omfattning är tillräckligt. Det finns därför anledning att följa hur nybyggnationen av bostäder utvecklas och
eventuellt återkomma med krav på ytterligare åtgärder.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.69, 17.70 första, tredje och fjärde att-satserna, 17.72 och 17.73 fjärde och femte att-satsen
samt
att anse motionerna 17.68, 17.70 andra att-satsen, 17.71 och 17.74 besvarade.

I debatten deltog
Johan Lindholm, Byggnads
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Johan Lindholm, Byggnads yrkande om bifall på styrelsens utlåtande.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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17.5.3 Innovationer och forskning
Motionerna 17.75 första–fjärde att-satserna, 17.76 första–femte,
tolfte och trettonde attsatserna samt 14.62 trettonde att-satsen
17.75
En aktiv industripolitik för jobben, välfärden och Sveriges framtid
Industrifacket Metall
Sverige är bland världens mest avancerade industriländer. När industrin går
dåligt drabbas hela landet. När den ekonomiska krisen slog till 2008 stannade stora delar av industrin och Sveriges BNP minskade med 5 procent på
ett enda år.
Industrin är nyckeln till tillväxt och sysselsättning över hela landet. Utan
den finns det inte förutsättningar för att andra branscher, som till exempel
företagstjänster, besöksnäring, byggande och transporter, ska kunna växa.
Industrin är också central för kommunernas skatteintäkter och för samhällsservice av olika slag.
En strategi för att vidareutveckla svensk industri är en väsentlig del i
hela Sveriges framtidsplan. Utan industriell styrka och förnyelse, tappar vi
förmågan att utveckla Sveriges framtida tillväxt och välfärd.
IF Metall anser att Sverige behöver en aktiv och tillväxtfrämjande industripolitik för att kunna möta stigande konkurrenstryck på de globala
marknaderna. LO, TCO och Saco bör vara pådrivande för en sådan politik
som lägger grunden till såväl ökad sysselsättning som till ekonomisk utveckling i andra sektorer. En framgångsrik exportindustri är en nyckel till ökad
välfärd för hela Sverige. Den S-ledda regeringen har inlett arbetet med att
förändra näringspolitiken i en sådan riktning.
En långsiktig strategi för ny industrialisering utarbetas i dialog med industrins parter och den kompletteras med delstrategier för nyckelområden som
digitalisering, exportfrämjande, energiförsörjning och riskkapitalsatsningar.
Ännu återstår dock en del innan dessa åtgärder börjar få effekt på Sveriges
tillväxt och sysselsättning. I IF Metalls skrift, 10 steg för en ny industrialisering av Sverige, som togs fram i samband med IF Metalls kongress 2014, pekas
på en rad viktiga frågor som bör ingå i en aktiv industri- och näringspolitik.
Strategiska forskningssatsningar är något som de flesta länder i dag arbetar med. För Sveriges del gäller att vi inte kan vara bäst på allt, utan måste
noggrant analysera var vi har våra styrkor och prioritera sådana områden.
En av de fördelar Sverige har är den stora bredden av branscher och framgångsrika företag. En viktig del i satsningarna är därför att sträva efter att
korskoppla dessa branscher för att i mötet dem emellan skapa nya affärs- och
exportmöjligheter. Offentlig innovationsupphandling är ett viktigt verktyg
för att lösa behov inom den offentliga sektorn och skapa möjligheter till
framtida exportframgångar för svensk industri.
Trenden med minskad industriproduktion i Sverige behöver vändas, men
det är inte de gamla jobben som kommer tillbaka. Framtidens industriarbeten måste vara mer kvalificerade än de som försvann. IF Metall arbetar
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tillsammans med arbetsgivare och industriföretag för att få fram föredömen när det gäller hur man utvecklar konkurrensfördelar inom organisation och kompetens.
Fler företag behöver satsa på forsknings- och innovationssamarbeten och
för detta behövs offentliga och privata aktörer som offensivt arbetar med
att knyta ihop företag med forskning och kunder, för att lösa behov som
efterfrågas inom Sverige och på våra exportmarknader. Regionala utvecklingsresurser (inkubatorer, exportkontor med mera) och effektivare system
för riskkapital till mindre företag, kan sänka trösklarna så att fler mindre
företag kan börja växa.
En väl fungerande riskkapitalförsörjning är avgörande för att utveckla
och ta industriella innovationer fram till färdiga produkter. Nyckeln är att
hitta sätt att få riskvilligt kapital tillgängligt. Frågan om kapitalförsörjning
kan också kopplas till behoven av långsiktighet i investeringarna. Det är
viktigt att svensk industri har ägare med kunskap och uthållighet att utveckla långsiktiga konkurrensfördelar. Vi oroas av att utvecklingen i många
företag gått åt ett annat håll och att det industriella kunnandet urvattnats
i företagens ledningar och styrelser.
Under en lång period har Sverige haft en stabil energiförsörjning och
en nästintill koldioxidfri energimix. Det har varit en av drivkrafterna till
att Sveriges internationellt konkurrensutsatta industri har stått sig stark på
den globala marknaden. Dessutom har företagen kunnat erbjuda produkter
med mindre klimatpåverkan än deras konkurrenter.
För att Sverige även i framtiden ska kunna nyttja en stabil elproduktion
till konkurrenskraftiga priser och med liten inverkan på miljön, krävs stora
investeringar i både nät och produktionskapacitet. Brist på energi skulle
drabba hela Sveriges energiintensiva industri, men även många andra delar
av samhället. Tillgången till energi är därför avgörande för landets utveckling och tillväxt.
Samsyn om behov och möjligheter är betydelsefullt. En energipolitisk
överenskommelse behöver ta hänsyn till både klimat och företagens konkurrenskraft. Sverige har förutsättningar att visa vägen och gå före när det gäller
miljömål och omställning, men en sådan omställning får inte ske på bekostnad av den energiintensiva industrins konkurrenskraft. Det globala klimatproblemet kan inte lösas genom att svensk produktion flyttar till andra länder.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att regeringen utformar en nationell handlingsplan för offentlig upphandling av innovationer, där de ställer tydliga krav på användning av innovationsupphandling,
att de globala företagen stimuleras att investera i avancerad produktion i
Sverige med utgångspunkt i kvalificerade yrkeskunskaper, världsledande
automationsteknik och avancerat systemkunnande,
att det statliga riskkapitalet effektiviseras och att lån med mycket förmånliga villkor möjliggörs i tidiga skeden av innovations- eller företagsutveckling samt att undersöka möjligheterna att mobilisera privat kapital
som tillsammans med staten kan investera i mindre företags långsiktiga
behov,
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att öka det långsiktiga ägandet i svensk industri bland annat genom att låta
AP-fonderna stärka sina möjligheter till långsiktigt ägande i ett antal företag och att de bygger upp ökad kompetens för att ta en aktiv ägarroll
samt
att en bred blocköverskridande överenskommelse nås med utgångspunkten
att skapa förutsättningar för en långsiktig och stabil energiförsörjning
samt att fokus bör vara en så liten global klimatinverkan som möjligt
med hänsyn till de internationella konkurrensvillkor som den svenska
industrin utsätts för (behandlas under dagordningspunkten 17.5.4).

17.76
Tillväxt genom aktiv industri- och näringspolitik
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
I denna läsvärda motion vill vi lyfta fram betydelsen av att LO verkar för
en aktiv näringspolitik. De förslag som vi lägger fram rör sig inom några av
de nyckelområden som vi menar att en sådan politik behöver omfatta. Det
handlar om satsningar på forskning och innovationer, de små och medelstora företagens växtkraft, utbildning samt ett hållbart arbetsliv. Vi pekar
i motionen på konkreta områden som socialdemokratin i dialog och samverkan med olika viktiga aktörer behöver agera inom.
Förnyelse för nationell tillväxtkraft
En aktiv politik för full sysselsättning behöver en aktiv näringspolitik för
hållbar tillväxt och ökad internationell konkurrenskraft. I en allt tuffare
internationell konkurrens behöver företagen öka sin förmåga till förnyelse
och utveckling. Nya och förbättrade produkter och tjänster behöver tas fram
som kan möta kraven på marknader som ständigt utvecklas och förändras.
Den globala konkurrenskraften handlar om att vara först i utvecklingen och
vara effektiv i översättningen från idé till verkliga produkter och tjänster.
Därför är insatser för forskning och innovation, som når den verklighet och
de utmaningar som företagen möter, helt avgörande för landets framtida
konkurrenskraft.
De stora företagen är ryggraden i svensk industri och därmed för den
svenska ekonomin. De stora företagen har i allmänhet utvecklat kapacitet
att hantera behovet av utveckling för att bli vinnare på de globala marknaderna. Men är konkurrensen stenhård – att stanna av i utvecklingen innebär
förlorad konkurrenskraft. En industri som förlorar konkurrenskraft innebär
för Sverige förlorade jobb, lägre tillväxt och ett mindre utrymme för välfärdsutveckling. En politik som främjar ständig utveckling är därför nödvändig.
Samordningen mellan industrins utvecklingskraft och nationella satsningar
på forskning och innovationer behöver därför bli starkare.
Samtidigt ser vi en utveckling där de mindre företagen spelar en växande
roll för svensk konkurrenskraft. De mindre företagen står för en betydelsefull del av förnyelsen och jobbtillväxten inom näringslivet och industrin.
Många mindre företag bygger sina framgångar på att vara en skicklig underleverantör och tillverkningsspecialist åt de större globala företagen. På
så sätt medverkar de till de stora företagens nödvändiga utveckling.
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Såväl stora som mindre företag spelar en viktig roll för Sveriges ekonomiska utveckling. Därför behövs moderna målinriktade åtgärder för att
stödja utveckling och tillväxt i såväl stora som mindre företag. I stället för
att tala om varu- eller tjänsteproducerande stora eller små företag handlar
det om att främja samspelet mellan olika företag, både varu- och tjänsteproducerande, och näringsliv. Det handlar om hur de olika satsningar som
görs – nationellt för forskning och innovationer i större utsträckning – kan
samspela med företag i syfte att öka landets konkurrenskraft.
Staten satsar årligen runt 30 miljarder kronor på forskning samtidigt som
näringslivet avsätter cirka 80 miljarder kronor på forskning och utveckling
av nya produkter och tjänster. Genom en starkare samverkan mellan dessa
två områden av forskningen kan Sverige nå större genomslag för att få fram
fler nya produkter och tjänster, och medverka till att nya marknadsmöjligheter tas tillvara.
Vi vill se en politik där arbetarrörelsen målmedvetet verkar för stora investeringar i forskning och innovationer. Sådana investeringar för utveckling måste Sverige kunna ha råd med. De betalar sig genom ökad tillväxt
och är därmed nödvändiga för att vi ska kunna fortsätta utveckla välfärden.
LO behöver verka för att nya strategiska forskningssatsningar genomförs
som både utvecklar och bygger vidare på förmågor som svensk industri och
forskning har. Satsningarna behöver ske med tydlig branschanknytning och
samverkan i linje med de tidigare branschforskningsprogrammen.
LO behöver verka för att forskningsresultat inom universitet och universitet och högskolor får förutsättningar att nå ut och förverkligas i företagen.
Samtidigt behöver forskningsfrågor kunna få större utrymme att kunna ta
avstamp i konkreta behov inom näringslivet. Människors kunskap utvecklas
av möten med andra – forskning förs framåt och får ökad samhällsnytta när
kunskap sprids och kommer till användning på olika områden. Därför finns
det ett stort värde i att verka för ökad rörligheten av människor mellan den
nationella forskningen och näringslivets forsknings- och utvecklingsarbete.
LO behöver verka för statliga insatser som främjar att allt fler mindre och
medelstora företag kan satsa på forskning och utvecklandet av nya innovativa lösningar. Vi kan i dag till exempel se att Vinnovas program VinVäx
med denna inriktning tillhör bland de mest översökta. Intresset och potentialen finns om bara staten också vågar satsa. Tröskeln att komma igång
med utvecklingsarbete i mindre företag kan sänkas genom satsning på att
stimulera dessa att anställa sin första ingenjör.
LO behöver verka för att staten satsar på att utveckla industriella samarbeten mellan små och stora företag. Det ger tillsammans med industriforskningsinstitut och andra forskningsaktörer, möjligheter att utveckla
demonstratorer – avancerade uppvisnings- och testmiljöer – inom avgörande områden.
LO behöver verka för att satsningar genomförs på uppbyggnad av ett
rikstäckande nät av regionala industriella utvecklingsresurser som stöd till
primärt mindre företags utvecklingsprojekt. Närheten till insatser som stärker utvecklingsarbetet underlättar genomslaget i de enskilda företagen runt
om i landet. Satsningen bör kunna utformas som en kompletterande del i
industriforskningsinstitutens struktur.
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LO behöver verka för att stärka tillgången till riskkapital så att nystartade företag får bättre förutsättningar att växa och skapa sysselsättning. Det
är ofta i de allra tidigaste faserna av innovations- och företagsutvecklingen
det råder brist på riskvilligt kapital. Därför har staten i just dessa skeden
en särskilt viktig roll att kunna komplettera den privata kapitalmarknaden. I dag är det nationella satsningar på spretiga lösningar, vilket försvårar
genomslaget. Statens olika riskkapitalverksamheter bör därför samlas hos
färre aktörer och med tydligare inriktning på finansiering i de tidiga faserna
i innovations- och utvecklingsarbetet.
Tillväxtkraft genom utbildning och kompetens
Kunskap är landets mest räntebärande framtidsinvestering och är helt avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft. Samtidigt är kunskap och
kompetens avgörande för människors möjligheter till anställning och vidareutveckling genom hela arbetslivet. Sverige behöver ett nationellt kompetenslyft – ett investeringsprogram som når människor i olika åldrar, inom
och utanför arbetslivet. Satsningarna behöver få genomslag inom såväl utbildnings- som arbetsmarknadspolitiken.
Möjligheterna att möta kompetensförsörjningsbehoven och stärka människors ställning på arbetsmarknaden handlar i stor utsträckning om hur
nationella satsningar stödjer utvecklingen på lokal och regional nivå. Det är
inom de lokala arbets- och utbildningsregionerna som de handfasta behoven
finns, och där kraften måste finnas för att möta behoven.
LO behöver verka för att nationella resurser riktas till att stärka den lokala och den regionala kraften i kompetensförsörjningen. Det handlar om
det handfasta genomförandet av kompetensinventeringar och valideringar/
kompetenskartläggningar. Det handlar om insatser för nödvändig samordningsuppbyggnad och användning av utbildningskapacitet för att öka tillgängligheten till utbildning.
LO behöver verka för ett brett kunskapslyft som ger alla möjligheter
att få utbildning som motsvarar treårigt gymnasium. I det nära perspektivet behövs satsningar som ger unga arbetslösa en utbildningsgaranti för
att läsa in motsvarande gymnasieexamen. Garantin bör kunna ge förstärkt
studiefinansieringoch vara flexibelt utformad för att kunna kombineras
med praktik eller aktiv insats inom arbetsmarknadspolitiken. Parallellt med
detta behövs satsningar i grund- och gymnasieskolan för att öka andelen
elever med behörighet till gymnasiet och andelen elever som når gymnasieexamen.
LO behöver verka för riktade satsningar på yrkeskomvux med fokus på
angelägna bristyrkesområden som kan ge möjlighet till förstärkt studiefinansiering. Satsningen bör kunna riktas till unga arbetslösa som saknar
gymnasieexamen, personer med gymnasieutbildning men med svaga arbetsmarknadsförutsättningar och personer med examen från yrkesprogram som
har behov av fördjupade kunskaper inom något område.
LO behöver verka för att skapa fler platser inom yrkeshögskolan med
särskild prioritet på bristyrkesområden. Vidare bör övervägande göras, till
exempel med inspiration från gamla Särskilt vuxenstudiestöd för teknikoch naturvetenskapliga studier (NT-svux) om riktade insatser för att öka
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rekryteringen till avgörande utbildningsområden inom yrkeshögskolan och
högskola/universitet.
LO behöver verka för att stärka rekryteringen till yrkeslärarutbildning
genom förstärkt studiefinansiering och uppsökande insatser för att nå arbetslösa eller andra med förutsättningar att genomgå yrkeslärarutbildning.
Bristen på behöriga yrkeslärare är ett hot mot Sveriges förmåga att klara
konkurrenskraften. Möjligheten för enskilda och skolor att kombinera yrkesverksamhet/studier och lärartjänst behöver utvecklas.
LO behöver verka för att öka omfattningen av utbildningar och arbetsmarknadspolitiska insatser där arbetsförlagda delar följs upp med satsningar
på att stimulera utbildning av handledare på arbetsplatserna. Ju mer arbetsmarknads- och utbildningspolitiken siktar på arbetsförlagt lärande, desto
större blir behoven av att stärka arbetsplatserna kapacitet att klara kvaliteten i denna utbildning och praktik.
LO behöver verka för att främja arbetstagares möjligheter till kompetensutveckling under anställningstiden. Tidvis genomför staten riktade insatser
till exempelvis lärare och äldreomsorgspersonal. För ett stärka såväl Sveriges
konkurrenskraft som varje enskild människas utvecklingsmöjligheter behövs bredare lösningar. En nationell kompetensförsäkring eller motsvarande
bör skapas där staten medverkar i finansieringen av kompetensutveckling.
Satsningen behöver ge stort utrymme för samverkan mellan fack och arbetsgivare för det praktiska genomförandet av insatserna på de enskilda
arbetsplatserna.
Hållbart arbetsliv ger tillväxtkraft
Sverige och svensk industri är satt under hårt globalt konkurrenstryck. Detsamma gäller den företagsnära tjänstesektorn som, direkt eller indirekt, verkar på en global marknad. Trycket att hela tiden effektivisera och minska
kostnaderna ställer stora krav på arbetsplatserna. Risken är uppenbar att
detta omvandlingstryck driver på en utveckling som inte är förenlig med
hälsa och utveckling för alla anställda. Utvecklingen kan också riskera att
driva på ökad kortsiktigt vinsttänkande i företagen.
Sverige har goda förutsättningar att bygga vidare på vår konkurrensfördel att i större utsträckning ta vara på människors förmåga att lära nytt,
lösa problem, ta ansvar och utveckla sin kompetens. En produktions- och
arbetsorganisation med detta sikte har stor potential att också bli mer flexibel och kunna möta det globala trycket på ett fungerande sätt.
Även inom den offentliga sektorn kan det finnas en målkonflikt mellan
å ena sidan ökade behov av vård och omsorg och å den andra sidan svårigheten att klara de kostnadsökningar som detta kan innebära. På samma sätt
som inom industrins varu- och tjänsteproduktion kan det alltså finnas ett
behov av organisationsutveckling för ett mer utvecklande arbetsliv, som
förenar effektivitetskrav med kraven på utvecklande arbete för anställda.
Att utveckla ett modernt arbetsliv av denna typ fordrar många olika
insatser och det sker inte av sig självt. Parterna på arbetsmarknaden har givetvis ett ledande ansvar. Samtidigt kan politiken spela en viktig roll för att
främja framsteg genom att stödja till utvecklingsinsatser och forskning samt
genom att underlätta ett erfarenhetsutbyte inom och mellan olika sektorer.
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Syftet ska vara att främja en utveckling som på samma gång förenar vikten
av ökad produktivitet och konkurrenskraft med utveckling av hälsosamma
och stimulerande arbeten.
LO behöver verka för att det genomförs en nationell satsning på att stödja
förbättrad produktivitet i företag och offentliga verksamheter genom ett
utvecklat arbetsliv. Staten kan stimulera branscher och sektorer att genomföra sådana satsningar som bygger på aktiv partssamverkan och som sker
tillsammans med högskola och forskningsinstitut. Exempel på satsningar
med denna inriktning att hämta inspiration från är Produktionslyftet och
Verksamhetslyftet.
LO behöver verka för att ett nationellt kunskaps- och utvecklingscentrum för produktiva arbetsorganisationer inom industri, vård och omsorg
med flera sektorer inrättas. Centret bör kunna fungera som ett nav för
forskning och handfast utvecklingsarbete som sker i nära samverkan med
företag och arbetsmarknadens parter. Syftet bör vara att utveckla modeller
för arbetslivet som kännetecknas av ökad produktivitet, hälsosamma arbetsmiljöer och utvecklad organisation av arbete och produktion. Viktiga
kunskapsresurser för centrets arbete finns inom såväl universitet och högskolor som industriforskningsinstituten.
LO bör verka för att en rikstäckande inventering genomförs av arbetsmiljöproblem såsom olyckor, förslitning och psykosocial ohälsa, i syfte att
systematiskt bygga bort dessa. Insatser behövs för att stärka Arbetsmiljöverkets kapacitet att genomföra inspektioner. Resurser bör riktas till arbetsmiljöutbildningar för skyddsombud och personer i chefs- eller ledande
ställning på arbetsplatserna. Insatser behöver genomföras för att främja
företagshälsovårdens funktion för att stärka det förebyggande arbetet med
arbetsmiljön på enskilda arbetsplatser. Statliga incitament – till exempel
tillfällig nedsättning av arbetsarbetsgivareavgifterna – bör kunna riktas
till näringslivet för att arbetsplatser under en utsatt tidsperiod uppnår en
halvering av såväl arbetsolyckor som sjukskrivningstal.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för strategiska forskningssatsningar
med tydliga branschanknytningar,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att forskningsresultat inom universitet och högskolor i större utsträckning kan nå ut och omsättas i företag samt att forskningssatsningar i större utsträckning får möjlighet
att ta avstamp i konkreta branschbehov,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för statliga satsningar som stimulerar
fler mindre och medelstora företag, inom såväl tillverkning som företagsnära tjänsteproduktion, att satsa på forskning och utvecklandet av
nya innovativa lösningar,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för satsningar på uppbyggnaden av
ett rikstäckande nät av regionala industriella utvecklingsresurser till stöd
för primärt mindre företags innovations- och utvecklingsverksamhet,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att stärka tillgången till riskkapital så att nystartade varu- och tjänsteproducerande företag får ökade
förutsättningar att växa och skapa sysselsättning,
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att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för satsningar som ger unga arbetslösa
en utbildningsgaranti, med möjlighet till förstärkt studiefinansiering,
för att läsa in motsvarande gymnasieexamen (behandlas under dagordningspunkten 17.4),
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att satsningar genomförs inom
grund- och gymnasieskolan för att öka andelen elever med behörighet
till gymnasiet och andelen elever som når gymnasieexamen (behandlas
under dagordningspunkten 17.4),
att ge LOs styrelse i uppdrag att i linje med vad som beskrivs i motionen
verka för nationella satsningar på yrkeskomvux och yrkeshögskola (behandlas under dagordningspunkten 17.4),
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att stärka rekryteringen av yrkeslärare (behandlas under dagordningspunkten 17.4),
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för satsningar på arbetsplatsernas möjligheter att utveckla kvalitén i arbetsplatsförlagd utbildning och praktik
(behandlas under dagordningspunkten 17.4),
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för en nationell kompetensförsäkring,
eller motsvarande, där staten medverkar i finansieringen av arbetstagares kompetensutveckling under anställningstiden (behandlas under
dagordningspunkten 14),
att ge LOs styrelse i uppdrag att i linje med vad som beskrivs i motionen
verka för att nationella satsningar genomförs för att stödja förbättrad
produktivitet i näringslivet och offentliga verksamheter genom ett utvecklat arbetsliv,
att ge LOs styrelse i uppdrag att i linje med vad som beskrivs i motionen
verka för att ett nationellt kunskaps- och utvecklingscentrum för produktiva arbetsorganisationer inom industri, vård och omsorg, med flera
sektorer inrättas samt
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 (behandlas under dagordningspunkten 14.4).

Utlåtande motionerna 17.75 första–fjärde att-satserna, 17.76
första–femte att-satserna, tolfte och trettonde att-satserna
samt 14.62 trettonde att-satsen
17.75 första–fjärde att-satserna
att regeringen utformar en nationell handlingsplan för offentlig upphandling av
innovationer, där de ställer tydliga krav på användning av innovationsupphandling,
att de globala företagen stimuleras att investera i avancerad produktion i Sverige med
utgångspunkt i kvalificerade yrkeskunskaper, världsledande automationsteknik
och avancerat systemkunnande,
att det statliga riskkapitalet effektiviseras och att lån med mycket förmånliga villkor
möjliggörs i tidiga skeden av innovations- eller företagsutveckling samt att under-
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söka möjligheterna att mobilisera privat kapital som tillsammans med staten kan
investera i mindre företags långsiktiga behov,
att öka det långsiktiga ägandet i svensk industri bland annat genom att låta
AP-fonderna stärka sina möjligheter till långsiktigt ägande i ett antal företag och
att de bygger upp ökad kompetens för att ta en aktiv ägarroll.
17.76 första–femte att-satserna, tolfte och trettonde att-satserna
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för strategiska forskningssatsningar med tydliga branschanknytningar,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att forskningsresultat inom universitet
och högskolor i större utsträckning kan nå ut och omsättas i företag samt att
forskningssatsningar i större utsträckning får möjlighet att ta avstamp i konkreta
branschbehov,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för statliga satsningar som stimulerar fler mindre och medelstora företag, inom såväl tillverkning som företagsnära tjänsteproduktion, att satsa på forskning och utvecklandet av nya innovativa lösningar,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för satsningar på uppbyggnaden av ett rikstäckande nät av regionala industriella utvecklingsresurser till stöd för primärt
mindre företags innovations- och utvecklingsverksamhet,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att stärka tillgången till riskkapital så att
nystartade varu- och tjänsteproducerande företag får ökade förutsättningar att
växa och skapa sysselsättning,
att ge LOs styrelse i uppdrag att i linje med vad som beskrivs i motionen verka för att
nationella satsningar genomförs för att stödja förbättrad produktivitet i näringslivet och offentliga verksamheter genom ett utvecklat arbetsliv samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att i linje med vad som beskrivs i motionen verka för att
ett nationellt kunskaps- och utvecklingscentrum för produktiva arbetsorganisationer inom industri, vård och omsorg, med flera sektorer inrättas.
14.62 trettonde att-satsen
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.
För ett litet land som Sverige är det helt nödvändigt att det finns ett fungerande och väl
utvecklat samarbete mellan politik, arbetsmarknadens parter och akademin när det
gäller forskning och utveckling. LO-styrelsen välkomnar därför den socialdemokratiska
regeringens inrättande av ett nationellt innovationsråd och vi menar att arbetet med
innovationer och forskning bara kan bli framgångsrikt i och med ett tätt samarbete
mellan parterna. Sammantaget är vi ett av de länder som satsat mest på forskning och
utveckling och är sedan 1980-talet erkänt skickliga på att ta fram ny teknik (patent)
i växande sektorer. LO-styrelsen ser som beskrivs i motion 17.76 att det är viktigt att
dessa forskningsresultat också kan ta avstamp i branschernas och företagens konkreta
behov för att kunna omsättas i praktiken.
I motion 17.75 föreslås att regeringen ställer tydliga krav på användning av innovationsupphandlingar, en syn som LO delar, och vi stödjer därför förslaget om att verka
för en handlingsplan för offentlig upphandling av innovationer. Likväl som vi delar
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mycket av motionens innebörd i sin helhet kan LO dock bara verka för att regeringen
beslutar enligt intentionerna i motionen. Regeringen har även föreslagit en förnyad
fondstruktur för att förbättra finansieringsinsatserna för de behov som små och medelstora företag har och som i dag i övrigt inte tillgodoses. Syftet är att med statliga investeringar också locka privat kapital att bidra till innovation och tillväxt.
Det är också av vikt att LO-styrelsen verkar för strategiska forskningssatsningar
med tydliga branschanknytningar i enlighet med intentionerna i motion 17.76, men
menar att ansvaret huvudsakligen ligger på respektive förbund som är det som också
har branschspecifika kunskaper. Däremot bör LO naturligtvis fortsatt samordna och
stödja förbundens viktiga arbete i denna fråga.
I motion 17.76 resoneras det klokt kring att LO bör verka för statliga satsningar som
stimulerar fler mindre och medelstora företag samt uppbyggande av ett rikstäckande
nät av regionala utvecklingsresurser till stöd för dessa företag. Samtidigt kan konstateras att EUs regionala strukturfond genom Tillväxtverket, till väldigt stor del under
denna programperiod, inriktats på att skapa starka forsknings- och innovationsmiljöer
för just små och medelstora företag över hela landet. Under programperioden 2014–
2020 kommer också andelen pengar öronmärkta för riskkapital i Europeiska regionala
utvecklingsfonden att öka i jämförelse med den förra programperioden, vilket vi ser
ligger väl i linje med motionens anda. Från och med denna programomgång deltar LO
med en ledamot i båda de nationella programmens respektive övervakningsutskott för
att påverka och bevaka utvecklingen på området. Därutöver finns bland annat även de
svenska industriella utvecklingscentrumen (IUC) som både nationell och en regional
resurs för utveckling med stöd av bland annat Vinnova.
I motion 17.75 fjärde att-satsen beskrivs att man bör öka det statliga ägandet i
svensk industri genom AP-fonderna. LO-styrelsen delar uppfattningen att regelverket
för AP-fonderna generellt kan moderniseras men vill hellre minska detaljregleringen
kring vilka tillgångar AP-fonderna ska äga än att öka desamma.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.76 tredje, tolfte–trettonde att-satserna och 14.62 trettonde
att-satsen samt
att anse motionerna 17.75 första–fjärde att-satserna och 17.76 första–andra och
fjärde–femte att-satserna besvarade.

Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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17.5.4 Klimat-, miljö- och energipolitik
Motionerna 17.77–17.81, 17.4 andra att-satsen samt 17.75 femte
att-satsen
17.77
Utveckla och anta riktlinjer för en sammanhållen miljö/klimat-, resurs
effektivitets- och hållbarhetspolitik
Byggnadsarbetareförbundet
Hållbarhets- och miljöfrågorna har fått en alltmer central betydelse för samhället och för välfärden i Sverige och globalt. Under klimatförhandlingarna
i Paris torgför USA och Kina att de avser skärpa upp sina ambitioner vad
gäller framför allt klimatarbetet. Även vad gäller miljöarbetet genom på
grund av luftföroreningarna i Kina och oljespillsskadeståndsärenden i USA
så flyttas positionerna fram. Resurseffektivitetsarbetet prioriteras också på
grund av extrem vattenbrist i Kalifornien och Kinas nordliga provinser och
i bägge länderna finns floder som inte längre når haven.
Hållbarhetsarbetet håller generellt på att etableras hos storföretagen och
nu även alltmer i finansvärlden och man har börjat agera för att inte underminera sina varumärken och bli sittande med tillgångar som allt färre vill
köpa. EU som styr mycket av Sveriges och medlemsstaternas regelverk tar
också beslut om cirkulärekonomi, resurseffektivitet, klimatmål och så vidare
och i det arbetet är arbetsgivarsidan mycket aktiv både genom representanter för enskilda företag, branschorganisationer och arbetsgivarfederationer
där Svenskt Näringsliv och dess motsvarigheter i andra länder och internationellt aktivt finns med på arenan. Tyvärr lyser fackföreningsrörelsen med
sin frånvaro. Endast ett fåtal och enstaka facklig representant finns med
på alla de möten där politiker och andra samhällsaktörer diskuterar miljöklimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetsfrågor.
Fackliga organisationer bejakar precis som alla andra samhällsaktörer
en hållbar utveckling. LO arbetar i Sverige, genom ett nordiskt samarbete,
inom Europafacket och tillsammans med fackföreningsrörelsen globalt för
en hållbar utveckling i olika arbetsgrupper. Många LO förbund bidrar aktivt i arbetet för en hållbar utveckling. Ibland finns man med utan att ens
vara direkt medvetna om det. Ibland deltar medlemmar av okunskap eller
för att de inte fått rätt förutsättningar för att arbeta med hållbara jobb och
ibland bidrar arbetet till och med till att försvåra en hållbar utveckling.
LO skulle med hjälp av en politik för hur man ska bidra mer och bättre till
en hållbar utveckling kunna göra stor nytta för såväl sitt eget varumärke
som för sina medlemsorganisationer som också kan nå arbetsplatser och
genom det bidra till att Sveriges når sina miljömål och andra hålbarhetsmål. Att vara miljövänlig, klimatsmart, resurseffektiv och hållbar sparar
på sikt inte bara miljö och hälsa utan också pengar för olika verksamheter och för landet Sverige. Det gör också att möjligheterna till att få bättre
villkor (utöver de som man får på köpet när både den inre och yttre miljön
förbättras) men också mer betalt för alla de viktiga arbetsuppgifter som
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utförs i att göra miljön bättre, klimat smartare, resurseffektivare och hållbarare.
Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål som formulerats av regering
och riksdag. I dagsläget ser det ut som att endast ett par av dessa kommer
att nås inom den tidsram som målen omfattar. Det innebär att risken för
att samhället ska få problem och kostnader för att lösa dem ökar. FN beslutade hösten 2015 om nya hållbarhetsmål – Sustainable Development Goals (SDGs) – varav flera är mer eller mindre kopplade till miljöpåverkande
utsläpp och naturresursöverexploatering, men många har också att göra
med hälsa, jämlikhet och jämställdhet (till exempel mer jämställda löner).
Miljö- och klimatfrågorna, resursfrågorna och hållbarhetsfrågorna ges allt
högre politisk prioritet. De påverkar företag, verksamheter och individers
värderingar allt mer och lär komma att hamna ännu mer i centrum av allt
beslutsfattande. Det här gör att fler verksamheter, såväl i näringslivet som
i offentlig verksamhet skaffar sig strategier för dessa frågor, för att hantera
riskerna men också för att påvisa att de är en del av lösningen istället för en
del av hållbarhetsproblemet. I kölvattnet av allt det goda arbetet kommer
också avarter som i sitt ursprungssyfte enbart bevakar att lönsamheten inte
urholkas och att varumärket upprätthålls. I utvecklingen och bevakningen
av dessa strategier har de fackliga organisationerna med deras förtroendevalda en framtida viktig roll och funktion.
En enskild individs eller organisations handling kan inte ensam lösa alla
miljöproblem, men alla kan göra skillnad och bidra till att miljön blir bättre
och därmed att maten vi äter blir hälsosammare, vattnet vi dricker renare,
luften vi andas friskare, allting vi rör vid blir giftfriare. Det var och en gör
miljöbättre lokalt förbättrar och underlättar också den globala miljösituationen jämfört med om man hade låtit bli. En organisation som LO med
långt över en miljon medlemmar finns representerad på de flesta av Sveriges arbetsplatser, tillsammans finns vi i en majoritet av Sveriges hushåll.
Tillsammans kan vi via LO ha en mycket stor påverkan lokalt, regionalt,
nationellt och också göra skillnad globalt speciellt om det goda exemplen
sprider sig via fackliga eller andra kanaler över världen.
En sammanhållen miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetspolitik skulle stärka och förtydliga LOs miljö/klimat-, resurseffektivitets- och
hållbarhetsprofil och öka medlemmarnas kunnande och på så sätt stärka
deras kunnande, kompetens och ställning på arbetsmarknaden. En sammanhållen miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetspolitik kan göra att
medlemmarnas miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetsnytta än
mer märkbar för dem själva, arbetsgivarna, allmänheten och för den inre
och yttre miljön genom att LO och dess förbund bättre kan hjälpa till och
säkerställa att Sverige kan uppnå till exempel sina miljö- och folkhälsomål
snabbare och med större marginal.
I LOs förslag till kongressrapport slås det på flera ställen fast att miljö/
klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetspolitiken är viktig. Men sedan är
argumentation för varför så är fallet och vad som behöver göras av LO och
andra samhällsaktörer för att vi alla ska bli miljövänligare, klimat smartare,
resurseffektivare och mer hållbara helt frånvarande. Samtidigt har ett flertal
förbund mycket kunskap och material kring dessa frågor. Till exempel har
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Transport anordnat ett flertal klimatseminarium, Byggnads tillsammans
med Globala Byggfacket tagit fram en globalrapport inför COP21 i Paris.
6F förbunden tillsammans med stora delar av Sveriges miljöorganisationer
debatterat klimatet via DN-debatt inför COP21. GS-facket har författat rapporter om sina utvecklingsprojekt i regnskogsområden utifrån klimat och
hållbarhetsteman. Handels deltar i seminarieserier om hållbar konsumtion.
Kommunal har beslut om att anta en miljöpolicy. IF Metall deltar i statsrådsberedningens grön-omställnings-framtidsgrupps hearings. LO sitter med i
miljömålsberedningens referensgrupp och bland annat Pappers och Kommunal och GS deltar i förberedelsemötena. I de internationella federationerna varav många ligger långt framme i inte minst klimatarbetet är många
svenska förbund aktiva. Det finns alltså en rad pågående initiativ att utgå
ifrån men om inte LO ska hamna mer i bakvattnet i dessa frågor samtidigt
som de vinner alltmer politiskt tyngd och där företag, branschorganisationer
och Svensk Näringsliv kraftsamlat så behöver också LO ta ett samlat grepp
om miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetsfrågorna
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tar fram och antar en sammanhållen miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetspolitik som beskriver vad LO ska uppnå med sitt
miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetsarbete samt hur LO
säkerställer att så sker samt
att miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetspolitikförslaget ska
innehålla:
––Riktlinjer för hur LO, förbunden, förtroendevalda och anställdas kunskapsnivå kan höjas.
––Riktlinjer för i vilka miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetssammanhang LO ska delta och vilka nätverk LO ska medverka
och hur detta kan kopplas till förbundens pågående arbeten.
––Riktlinjer för hur och med vilka som LO ska samverka såsom samhällsaktörer, kommuner, forskare, civilsamhällesorganisationer för att LOs
miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetsarbete ska kunna ge
djupare och bredare effekt.
––Riktlinjer för hur miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetsfrågorna med fördel kan drivas tillsammans med andra fackliga frågor
till exempel arbetsmiljöfrågor så att flera, gärna alla de tre, hållbarhetsperspektiven – det ekonomiska, det sociala och det ekologiska –
behandlas samlat.
––Ett projekt som undersöker vilka av Sveriges 16 miljömål respektive 21
Folkhälsomål inklusive delmål som har mest bäring på LO såtillvida
att de kan påverkas av många av LOs medlemmar och yrkesgrupper.
Utifrån inventeringen kan sedan vidare initiativ utformas kring frågor
som i hög grad berör LO och som med fördel också kan ha stor samhälls- och hållbarhetsnytta och ha stor medial potential.
––Ett projekt kring LO och förbundens ”hållbarhetsskapande” som syftar till att visa hur fackföreningsrörelsen på olika sätt bidrar till en
ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling och vad som skulle
krävas politiskt för att kunna bidra ännu mer och bli effektivare.
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––Ett internationellt inriktat projekt som undersöker vilka av FNs 17
hållbarhetsmål inklusive delmål som LO och förbunden kan bidra
mest till att nå via den politik LO driver internationellt kopplat till
förbundens arbete på hemmaplan och det arbete som LO och förbundens internationella utvecklingsprojekt kan bidra till.

17.78
LO ska utveckla och anta riktlinjer för en sammanhållen miljö/klimat-,
resurseffektivitets- och hållbarhetspolitik
Fastighetsanställdas Förbund
Hållbarhets- och miljöfrågorna har fått en alltmer central betydelse för samhället och för välfärden i Sverige och globalt. Under klimatförhandlingarna
i Paris torgför USA och Kina att de avser skärpa upp sina ambitioner vad
gäller framför allt klimatarbetet. Även vad gäller miljöarbetet genom på
grund av luftföroreningarna i Kina och oljespillsskadeståndsärenden i USA
så flyttas positionerna fram. Resurseffektivitetsarbetet prioriteras också på
grund av extrem vattenbrist i Kalifornien och Kinas nordliga provinser och
i bägge länderna finns floder som inte längre når haven.
Hållbarhetsarbetet håller generellt på att etableras hos storföretagen och
nu även alltmer i finansvärlden och man har börjat agera för att inte underminera sina varumärken och bli sittande med tillgångar som allt färre vill
köpa. EU som styr mycket av Sveriges och medlemsstaternas regelverk tar
också beslut om cirkulärekonomi, resurseffektivitet, klimatmål och så vidare.
I det arbetet är arbetsgivarsidan mycket aktiv både genom representanter
för enskilda företag, branschorganisationer och arbetsgivarfederationer där
Svenskt Näringsliv och dess motsvarigheter i andra länder och internationellt aktivt finns med på arenan. Tyvärr lyser fackföreningsrörelsen med
sin frånvaro. Endast ett fåtal och enstaka fackliga representanter finns med
på alla de möten där politiker och andra samhällsaktörer diskuterar miljö/
klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetsfrågor.
Fackliga organisationer bejakar precis som alla andra samhällsaktörer
en hållbar utveckling. LO arbetar i Sverige, genom ett nordiskt samarbete,
inom Europafacket och tillsammans med fackföreningsrörelsen globalt för
en hållbar utveckling i olika arbetsgrupper. Många LO-förbund bidrar aktivt i arbetet för en hållbar utveckling. Ibland finns man med utan att ens
vara direkt medvetna om det. Ibland deltar medlemmar av okunskap eller
för att de inte fått rätt förutsättningar för att arbeta med hållbara jobb och
ibland bidrar arbetet till och med till att försvåra en hållbar utveckling.
LO skulle med hjälp av en politik för hur man ska bidra mer och bättre till
en hållbar utveckling kunna göra stor nytta för såväl sitt eget varumärke
som för sina medlemsorganisationer som också kan nå arbetsplatser och
genom det bidra till att Sverige når sina miljömål och andra hållbarhetsmål. Att vara miljövänlig, klimatsmart, resurseffektiv och hållbar sparar
på sikt inte bara miljö och hälsa utan också pengar för olika verksamheter och för landet Sverige. Det gör också att möjligheterna till att få bättre
villkor (utöver de som man får på köpet när både den inre och yttre miljön
förbättras) men också mer betalt för alla de viktiga arbetsuppgifter som
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utförs i att göra miljön bättre, klimatsmartare, resurseffektivare och hållbarare.
Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål som formulerats av regering
och riksdag. I dagsläget ser det ut som att endast ett par av dessa kommer
att nås inom den tidsram som målen omfattar. Det innebär att risken för
att samhället ska få problem och kostnader för att lösa dem ökar. FN beslutade hösten 2015 om nya hållbarhetsmål – Sustainable Development Goals (SDGs) – varav flera är mer eller mindre kopplade till miljöpåverkande
utsläpp och naturresursöverexploatering, men många har också att göra
med hälsa, jämlikhet och jämställdhet (till exempel mer jämställda löner).
Miljö- och klimatfrågorna, resursfrågorna och hållbarhetsfrågorna ges allt
högre politisk prioritet. De påverkar företag, verksamheter och individers
värderingar allt mer och lär komma att hamna ännu mer i centrum av allt
beslutsfattande. Det här gör att fler verksamheter, såväl i näringslivet som
i offentlig verksamhet skaffar sig strategier för dessa frågor, för att hantera
riskerna men också för att påvisa att de är en del av lösningen istället för en
del av hållbarhetsproblemet. I kölvattnet av allt det goda arbetet kommer
också avarter som i sitt ursprungssyfte enbart bevakar att lönsamheten inte
urholkas och att varumärket upprätthålls. I utvecklingen och bevakningen
av dessa strategier har de fackliga organisationerna med deras förtroendevalda en framtida viktig roll och funktion.
En enskild individs handling eller organisation kan inte ensam lösa alla
miljöproblem, men alla kan göra skillnad och bidra till att miljön blir bättre
och därmed att maten vi äter blir hälsosammare, vattnet vi dricker renare,
luften vi andas friskare, allting vi rör vid blir giftfriare. Det var och en gör
lokalt förbättrar och underlättar också den globala miljösituationen jämfört med om man hade låtit bli. En organisation som LO med långt över en
miljon medlemmar finns representerad på de flesta av Sveriges arbetsplatser,
tillsammans finns vi i en majoritet av Sveriges hushåll. Tillsammans kan vi
via LO ha en mycket stor påverkan lokalt, regionalt, nationellt och också göra
lite skillnad globalt speciellt om de goda exemplen sprider sig via fackliga
eller andra kanaler över världen. En sammanhållen miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetspolitik skulle stärka och förtydliga LOs miljö/
klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetsprofil och öka medlemmarnas
kunnande och på så sätt stärka deras kunnande, kompetens och ställning
på arbetsmarknaden. En sammanhållen miljö/klimat-, resurseffektivitetsoch hållbarhetspolitik kan göra att medlemmarnas miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetsnytta än mer märkbar för dem själva, arbetsgivarna, allmänheten och för den inre och yttre miljön genom att LO och
dess förbund bättre kan hjälpa till och säkerställa att Sverige kan uppnå till
exempel sina miljö- och folkhälsomål snabbare och med större marginal.
I LOs förslag till kongressrapport slås det på flera ställen fast att miljö/
klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetspolitiken är viktig men sedan är
argumentationen för varför så är fallet och vad som behöver göras av LO och
andra samhällsaktörer för att vi alla ska bli miljövänligare, klimatsmartare,
resurseffektivare och mer hållbara helt frånvarande. Samtidigt har ett flertal förbund mycket kunskap och material kring dessa frågor. Till exempel.
har Transport anordnat ett flertal klimatseminarium, Byggnads tillsam-
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mans med Globala Byggfacket tagit fram en globalrapport inför COP21 i
Paris. 6F förbunden har tillsammans med stora delar av Sveriges miljöorganisationer debatterat klimatet via DN-debatt inför COP21. GS-facket har
författat rapporter om sina utvecklingsprojekt i regnskogsområden utifrån
klimat och hållbarhetsteman. Handels deltar i seminarieserier om hållbar
konsumtion. Kommunal har beslut om att anta en miljöpolicy. IF Metall
deltar i statsrådsberedningens grön-omställnings-framtidsgrupps hearings.
LO sitter med i miljömålsberedningens referensgrupp och bland annat Pappers och Kommunal och GS deltar i förberedelsemötena. I de internationella
federationerna, varav många ligger långt framme i inte minst klimatarbetet,
är många svenska förbund aktiva. Det finns alltså en rad pågående initiativ
att utgå ifrån, men om inte LO ska hamna mer i bakvattnet i dessa frågor
samtidigt som de vinner alltmer politiskt tyngd och där företag, branschorganisationer och Svenskt Näringsliv kraftsamlat så behöver också LO ta ett
samlat grepp om miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetsfrågorna.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att riktlinjer för hur LO, förbunden, förtroendevalda och anställdas kunskapsnivå kan höjas,
att riktlinjer för i vilka miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetssammanhang LO ska delta och vilka nätverk LO ska medverka och hur
detta kan kopplas till förbundens pågående arbeten,
att riktlinjer för hur och med vilka som LO ska samverka såsom samhällsaktörer, kommuner, forskare, civilsamhällesorganisationer för att LOs
miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetsarbete ska kunna ge
djupare och bredare effekt,
att riktlinjer för hur miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetsfrågorna med fördel kan drivas tillsammans med andra fackliga frågor till
exempel arbetsmiljöfrågor så att flera, gärna alla de tre, hållbarhetsperspektiven – det ekonomiska, det sociala och det ekologiska – behandlas
samlat,
att ett projekt som undersöker vilka av Sveriges 16 miljömål respektive 21
Folkhälsomål inklusive delmål som har mest bäring på LO såtillvida att
de kan påverkas av många av LOs medlemmar och yrkesgrupper. Utifrån inventeringen kan sedan vidare initiativ utformas kring frågor som
i hög grad berör LO och som med fördel också kan ha stor samhälls- och
hållbarhetsnytta och ha stor medial potential,
att ett projekt kring LO och förbundens ”hållbarhetsskapande” som syftar till att visa på hur fackföreningsrörelsen på olika sätt bidrar till en
ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling och vad som skulle
krävas politiskt för att kunna bidra ännu mer och effektivare samt
att ett internationellt inriktat projekt som undersöker vilka av FNs 17 hållbarhetsmål inklusive delmål som LO och förbunden kan bidra mest till
att nå via den politik LO driver internationellt kopplat till förbundens
arbete på hemmaplan och det arbete som LO och förbundens internationella utvecklingsprojekt kan bidra till.
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17.79
LO behöver ett klimatpolitiskt program
Transportarbetareförbundet
Växthusgaserna gör att temperaturen stiger. Vart och ett av de tre senaste
decennierna har haft en högre medeltemperatur än det föregående. De har
alla varit varmare än något tidigare decennium sedan 1850, och 2015 ser ut
att bli ett nytt rekordår.
Det påverkar klimatet på många sätt. Isarna i Arktis smälter, havsnivåerna stiger, haven blir varmare och surare, glaciärer krymper och försvinner. Extrema väderhändelser som torka, värmeböljor och översvämningar
har blivit vanligare och orsakar enorm förstörelse på många håll runt om
i världen. Årstider förvrängs, skördar förstörs och människor svälter och
flyr när enorma skyfall, översvämningar eller torka drabbar de redan mest
utsatta och fattiga.
Fackföreningar, politiker och alla jordens invånare måste snabbt inse att
tiden håller på att rinna ifrån oss. Om utvecklingen fortsätter som ingenting hänt skulle vi behöva tre jordklot redan om 35 år.
Varför ska då fackföreningar bry sig om klimatfrågan? Svaret är ganska
enkelt – på en död planet finns inga jobb.
Många som arbetar i fossilberoende branscher, inte minst transportsektorn, står i centrum för klimatdebatten. Vi kommer att vara bland de allra
första som påverkas av den omställning som måste till för att rädda planeten.
Utsläppen från transportsektorn, i synnerhet lastbilstransporter och flyg, ses
som stora miljöbovar och utgör cirka 41 procent av den totala utsläppsnivån
av koldioxid i Sverige om vi räknar in internationella transporter.
Billiga transporter kan liknas vid det blod som rinner i ådrorna på den
liberaliserade globala ekonomin – kapad av avreglering, fusk, låglönepolitik,
slavliknande villkor för chaufförer och andra inom transportsektorn samt
en subventionerad fossilindustri. Många är i det läget helt naturligt rädda
för att förlora sitt arbete.
Men klimatutmaningarna kommer inte att lösas av politiker och transnationella företag. Det är därför logiskt för fackföreningar att bygga en
massrörelse från gräsrötterna och leda kampanjer för massiva statliga investeringar som stoppar klimatförändringarna. Facket har gedigna kunskaper
och erfarenheter när det gäller kampen för bättre levnadsvillkor, jämställdhet och jämlikhet.
Den åtstramningspolitik som tillämpats av trojkan (ECB, EU, IMF) i nyliberal anda har medfört att klyftorna ökat enormt mellan fattiga och rika,
arbetare och tjänstemän. 85 personer i världen äger i dag lika mycket som
halva jordens befolkning. Slutsatsen är att pengar finns för klimatomställning och skapandet av gröna schysta jobb – men de är i händerna på ett fåtal
rovkapitalister, banker och finansinstitut.
Så fackföreningar måste agera, inte bara för medlemmarnas intressen,
utan för hela mänskligheten. Facket kommer då att nå ut till nya människor,
speciellt unga, varav många troligen kommer att bli nya medlemmar. LO
måste vakna, och ta plats på klimatarenan. Vi på Transport har tagit fram ett
klimatpolitiskt program som med fördel kan användas som utgångspunkt.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tillsammans med förbunden tar fram ett klimatpolitiskt handlingsprogram.

17.80
En energipolitik för jobb, välfärd och fortsatt låga koldioxidutsläpp
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
Tack vare en framsynt politik under Tage Erlanders tid som statsminister
har Sveriges elproduktionssystem i dag unikt låga utsläpp i luft och vatten.
Den kol- och oljebaserade baskraften i elproduktionen kunde under ett
par decennier ersättas av vatten- och kärnkraftsbaserad el. Omvandlingen
skedde med utgångspunkten att ett land som Sverige med ett kallt klimat,
långa avstånd och en hög andel elintensiv industri måste ha stabil tillgång
på el till konkurrenskraftiga priser.
I dag befinner sig Sverige i ett läge där landets elproduktion är i behov
av långsiktiga investeringar. Investeringar som är nödvändiga för Sveriges
framtida möjligheter att ha fortsatt låga koldioxidutsläpp och konkurrenskraftiga elpriser. Resurser behöver samtidigt göras tillgängliga för att få till
stånd nya tekniska landvinningar inom bland annat uthålliga energislag
och energieffektivisering. Sverige behöver kort sagt skaffa sig en aktiv energipolitik som ger långsiktigt hållbara villkor.
Partikongressen 2013 slog i framtidskontraktet fast att: ”Förutsättningarna att klara både industrins konkurrenskraft och omställning inom ramen
för en effektiv klimatpolitik ökar med en blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken.”
Verkligheten visar att avsaknaden av en bred politisk samsyn om energipolitiken allvarligt hämmar de industriinvesteringar som ska kommer samhället till del under kanske 30–40 år. Villkoren för dessa blir alltför osäkra,
samtidigt som förutsättningarna för genomslaget för nya tekniska lösningar
tar skada. Sverige riskerar att hamna i ett läge där bristen på framsynta och
långsiktiga villkor driver den framtida elproduktionen mot större utsläpp
från fossila källor. Sveriges förutsättningar att klara nödvändiga klimatpolitiska åtaganden försvåras.
Sett mot denna bakgrund är regeringens ambitioner att medverka till
blocköverskridande överenskommelse nödvändig. Den tidigare borgerliga
regeringens energiöverenskommelse hade två stora brister – den var inte
blocköverskridande och den gav de tre stora kraftbolagen fortsatt oligopolställning som långsiktigt leder till orimligt höga elpriser. Den syftade mer
till att dölja allianspartiernas olika uppfattningar än att möta de utmaningar
som energipolitiken står inför.
Vägen framåt handlar om att politikens förmåga att förverkliga en blocköverskridande överenskommelse med ingångsvärdena att trygga en stabil
tillgång på el som har låg inverkan på miljö och klimat och att göra det med
internationellt konkurrenskraftiga villkor. I likhet med vad framtidskontraktet beskriver, är ”detta inte minst av stor betydelse för sysselsättningen
i den elintensiva industrin. Den svenska industrins konkurrenskraft ska
säkras genom trygg tillgång till el”.
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En långsiktigt blocköverskridande energipolitik behöver ha en gemensam samsyn om behov och förutsättningar, och ge svar på följande frågor:
Vilket framtida behov av el har vi i vårt land? Hur kan hushållen få den
el de behöver för att klara nya användningsområden för el, exempelvis eldrivna fordon, och hur mycket el behövs för att elintensiva industrin ska
ges konkurrenskraftigt utrymme att utvecklas?
Vilka är alternativen när de nuvarande kärnkraftverken ska ersättas av
ny kraftproduktion? Hur mycket kan biokraften ge och hur mycket kan
vi bygga ut vindkraften utan att behöva komplettera denna med gas- eller
kolkraft?
Hur kan det statliga ägandet av Vattenfall utvecklas för att aktivt främja
en svensk energipolitik som ger leveranssäker elproduktion med konkurrenskraftiga villkor och låga koldioxidutsläpp?
Socialdemokratiska partiet bär ett särskilt ansvar för att möjliggöra förverkligandet av en fungerande blocköverskridande överenskommelse. Det
är det parti som i praktisk politik förenar hållbar global utveckling med
höga ambitioner för människors jobb och välfärd. Vi vet att det är möjligt.
Det var socialdemokratisk regeringspolitik som skapade förutsättningarna
för att vårt land har unikt låga koldioxidutsläpp i sin elproduktion, samtidigt som vi kunnat utveckla en elintensiv industri med låga utsläpp jämfört
med andra länder. Det är en viktig uppgift för vårt parti att på bästa sätt
förverkliga progressiv politik grundat på ett ansvarsfullt arv.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en bred blocköverskridande
överenskommelse nås med utgångspunkten att trygga en stabil elproduktion som har en liten inverkan på miljö och klimat, med hänsyn till
internationella konkurrensvillkor.

17.81
Tillståndsprövning
Industrifacket Metall
Industrins betydelse för svensk sysselsättning och välfärd är avgörande. Industrin har också en nyckelfunktion i våra möjligheter att klara en klimatomställning. Svensk industri har på många områden en ledande ställning i utvecklingen av hållbar produktion, genom minskade utsläpp av både
växthusgaser och miljögifter liksom när det gäller effektivare energianvändning och transporter. Genom en konkurrenskraftig och stark inhemsk industri har Sverige ökad möjlighet att bidra till en hållbar utveckling globalt.
Investeringar i svensk industri är i regel mer miljövänliga än motsvarande
investeringar i många andra länder.
Ett betydande hinder för svenska industriinvesteringar är de komplicerade och utdragna processerna för att få miljötillstånd för ny eller utvecklad
industriell verksamhet. Det finns många sådana exempel som i vissa fall lett
till att investeringar gått Sverige förbi. Det är inte acceptabelt att Sverige
med samma grundläggande miljömål, som övriga EU, ska ha ungefär dubbelt så långa handläggningstider som jämförliga länder.
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Ett av de företag som drabbats av dessa förhållanden är Nordkalk som
är verksamt på norra Gotland, där man bryter kalksten för bland annat
den svenska och finska stålindustrins behov. Regeringen har föreslagit att
marken vid Bunge Ducker på Gotland görs till Natura 2000-område. Detta
kommer avsevärt att försvåra för Nordkalks möjligheter att fortsätta bedriva
sin verksamhet, till men för sysselsättningen på Gotland och för företagets
kunder inom den svenska industrin. Beslutet att hindra kalkindustrin på
norra Gotland att utvecklas är ett steg i fel riktning för en politik som vill
skapa jobb och välfärd.
IF Metall anser att tillståndshanteringen för såväl gruvbrytning som för
annan industriell verksamhet måste effektiviseras. I fallet Nordkalk har tillståndsprocessen för brytning vid Bunge Ducker pågått i över ett decennium.
För drygt tio år sedan blev Nordkalk i dialog med Länsstyrelsen uppmärksammad om marken i Bunge Ducker. Ett omfattande arbete påbörjades
med markköp, prospektering, planering, provbrytning och tillståndsansökan. Ansökan lämnades in 2006. Underlaget kompletterades med miljökonsekvensutredningar vid flera tillfällen. 2008 togs ansökan upp i Mark- och
miljödomstolen, som avslog ansökan. Nordkalk överklagade till Mark- och
miljööverdomstolen och fick 2009 tillåtlighet för den nya täkten. Högsta
domstolen beslutade att inte ta upp fallet, och domen vann därmed laga kraft.
I samband med domen gav Mark- och miljööverdomstolen i uppgift till
den lägre instansen att fastställa villkor för verksamheten samt meddela
tillstånd. 2011 meddelades att de inte kunde fastställa dessa villkor. Målet
sköts i stället återigen till Mark- och miljööverdomstolen, som 2012 meddelade dessa villkor och tillstånd. Nordkalk överklagade sedan domen till HD,
som 2013 meddelade att en ny sammanhållen prövning av Natura 2000-frågorna skulle göras tillsammans med tillstånd och villkor. Mark- och miljödomstolen meddelade i juni 2014 tillstånd för verksamheten efter att en
sammanhållen prövning ägt rum. I april 2015 skulle förhandlingar i Markoch miljööverdomstolen ha ägt rum för att fastställa tillståndet. Men då Naturvårdsverket till regeringen föreslagit att utpeka området till Natura 2000,
valde domstolen att vilandeförklara målet i avvaktan på regeringens beslut.
Argumenten för att tillåta brytning av kalk i området är starka: Nordkalk
har exempelvis redan gjort stora investeringar i prospekteringen och anlitat
entreprenörer för den fortsatta anläggningen. Utan ett nytt kalkbrott går
också viktiga arbetstillfällen på norra Gotland förlorade.
Kalksten tvingas nu i stället fraktas från andra delar av Europa, med
högre belastningar på miljön i form av utsläpp samt högre kostnader. Den
kalksten som nu inte kan brytas har för övrigt också egenskaper som gör
den särskilt lämplig för den typ av stålproduktion som finns i Sverige. Sverige bli nu importberoende av kalksten till en högre totalkostnad än tidigare.
Det hade varit möjligt att kombinera viktiga naturvärden på Gotland
med fortsatt kalkbrytning. Att miljötillståndsprocesser tar mer än dubbelt så
lång tid som i andra europeiska länder är orimligt. Som en del av en strategi
för nyindustrialisering behöver detta rättas till skyndsamt. Det hjälper inte
kalkindustrin på norra Gotland, men tydligare regler för att väga samman
olika samhällsintressen kan rädda andra industriinvesteringar.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att det sker en skyndsam översyn av nuvarande regler och processer för beviljande av miljötillstånd för industriell verksamhet, i syfte att föreslå
förändringar med sikte att minst halvera processtiderna för industriella
miljötillstånd samt att nya och effektivare regler ska vara på plats senast
2018.

Utlåtande motionerna 17.77–17.81, 17.4 andra att-satsen samt 17.75 femte att-satsen
17.77
att LO tar fram och antar en sammanhållen miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetspolitik som beskriver vad LO
ska uppnå med sitt miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetsarbete samt hur LO säkerställer att så sker samt
att miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetspolitikförslaget ska innehålla:
–– Riktlinjer för hur LO, förbunden, förtroendevalda och anställdas kunskapsnivå kan höjas.
–– Riktlinjer för i vilka miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetssammanhang LO ska delta och vilka nätverk
LO ska medverka och hur detta kan kopplas till förbundens pågående arbeten.
–– Riktlinjer för hur och med vilka som LO ska samverka såsom samhällsaktörer, kommuner, forskare, civilsamhällesorganisationer för att LOs miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetsarbete ska kunna ge djupare och
bredare effekt.
–– Riktlinjer för hur miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetsfrågorna med fördel kan drivas tillsammans
med andra fackliga frågor till exempel arbetsmiljöfrågor så att flera, gärna alla de tre, hållbarhetsperspektiven –
det ekonomiska, det sociala och det ekologiska – behandlas samlat.
–– Ett projekt som undersöker vilka av Sveriges 16 miljömål respektive 21 Folkhälsomål inklusive delmål som har
mest bäring på LO såtillvida att de kan påverkas av många av LOs medlemmar och yrkesgrupper. Utifrån inventeringen kan sedan vidare initiativ utformas kring frågor som i hög grad berör LO och som med fördel också kan ha
stor samhälls- och hållbarhetsnytta och ha stor medial potential.
–– Ett projekt kring LO och förbundens ”hållbarhetsskapande” som syftar till att visa hur fackföreningsrörelsen på
olika sätt bidrar till en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling och vad som skulle krävas politiskt för
att kunna bidra ännu mer och bli effektivare.
–– Ett internationellt inriktat projekt som undersöker vilka av FNs 17 hållbarhetsmål inklusive delmål som LO och
förbunden kan bidra mest till att nå via den politik LO driver internationellt kopplat till förbundens arbete på hemmaplan och det arbete som LO och förbundens internationella utvecklingsprojekt kan bidra till.
17.78
att riktlinjer för hur LO, förbunden, förtroendevalda och anställdas kunskapsnivå kan höjas,
att riktlinjer för i vilka miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetssammanhang LO ska delta och vilka nätverk LO
ska medverka och hur detta kan kopplas till förbundens pågående arbeten,
att riktlinjer för hur och med vilka som LO ska samverka såsom samhällsaktörer, kommuner, forskare, civilsamhällesorganisationer för att LOs miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetsarbete ska kunna ge djupare och
bredare effekt,
att riktlinjer för hur miljö/klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetsfrågorna med fördel kan drivas tillsammans med
andra fackliga frågor till exempel arbetsmiljöfrågor så att flera, gärna alla de tre, hållbarhetsperspektiven – det
ekonomiska, det sociala och det ekologiska – behandlas samlat,
att ett projekt som undersöker vilka av Sveriges 16 miljömål respektive 21 Folkhälsomål inklusive delmål som har mest
bäring på LO såtillvida att de kan påverkas av många av LOs medlemmar och yrkesgrupper. Utifrån inventeringen
kan sedan vidare initiativ utformas kring frågor som i hög grad berör LO och som med fördel också kan ha stor samhälls- och hållbarhetsnytta och ha stor medial potential,
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att ett projekt kring LO och förbundens ”hållbarhetsskapande” som syftar till att visa på hur fackföreningsrörelsen på
olika sätt bidrar till en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling och vad som skulle krävas politiskt för att
kunna bidra ännu mer och effektivare samt
att ett internationellt inriktat projekt som undersöker vilka av FNs 17 hållbarhetsmål inklusive delmål som LO och förbunden kan bidra mest till att nå via den politik LO driver internationellt kopplat till förbundens arbete på hemmaplan och det arbete som LO och förbundens internationella utvecklingsprojekt kan bidra till.
17.79
att LO tillsammans med förbunden tar fram ett klimatpolitiskt handlingsprogram.
17.80
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en bred blocköverskridande överenskommelse nås med utgångspunkten
att trygga en stabil elproduktion som har en liten inverkan på miljö och klimat, med hänsyn till internationella konkurrensvillkor.
17.81
att det sker en skyndsam översyn av nuvarande regler och processer för beviljande av miljötillstånd för industriell
verksamhet, i syfte att föreslå förändringar med sikte att minst halvera processtiderna för industriella miljötillstånd
samt att nya och effektivare regler ska vara på plats senast 2018.
17.4 andra att-satsen
att LO förstärker arbetet för en hållbar tjänsteproduktion med klimatsmarta lösningar.
17.75 femte att-satsen
att en bred blocköverskridande överenskommelse nås med utgångspunkten att skapa förutsättningar för en långsiktig
och stabil energiförsörjning samt att fokus bör vara en så liten global klimatinverkan som möjligt med hänsyn till de
internationella konkurrensvillkor som den svenska industrin utsätts för.
Den så kallade energikommissionen ska till 2017 utarbeta en bred politisk överenskommelse om energipolitikens inriktning med fokus på 2025 och framåt. Utredningen ska identifiera vilka utmaningar och möjligheter som finns för den
framtida energiförsörjningen och ta hänsyn till elförsörjningens betydelse för Sveriges konkurrenskraft och utveckling.
LOs styrelse delar uppfattningen i motion 17.75 femte att-satsen, att Sverige också ska ha en långsiktig och stabil
energiförsörjning som samtidigt minimerar den globala klimatpåverkan. Det finns all anledning för LO att följa arbetet i
energikommissionen och driva krav på en energipolitik i den riktning som motionen föreslår.
Motionerna 17.77, 17.78, 17.79 samt 17.4 vill se en tydligare facklig strategi rörande miljö- och klimatfrågorna. Svensk
fackföreningsrörelse har tillsammans med den internationella fackliga rörelsen sedan länge stött ambitionen att
begränsa den globala uppvärmningen till två grader Celsius jämfört med 1900-talets början. Kravet har varit att det ska
ske genom en rättvis omställning och skapandet av gröna jobb. Då länderna har haft svårt att enas i de internationella
klimatförhandlingarna har det inte skett någon påtaglig utvecklingen mot en mer klimatsmart ekonomi. LOs styrelse
är därför positiv till överenskommelsen vid Parisförhandlingarna, COP 21, som förbättrar möjligheterna till en större
omställning. Ett avtal har slutits om att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader samtidigt som
strävan ska vara att begränsa den till 1,5 grader vilket innebär att det finns en bred enighet om målet. Målet är dessutom
mer långtgående än förut och kräver därför en större omställning.
Sverige har samtidigt ambitionen att förtydliga sitt klimatmål, vilket kommer att innebära mer konkreta åtgärder för
omställning på såväl kort som lång sikt. För att tillvarata arbetstagarnas intressen och möjliggöra en rättvis omställning
blir det därför än mer angeläget att facket intensifierar sitt arbete med att ta fram en strategi för hur vi ska hantera dessa
frågor. För att framgångsrikt bedriva ett fackligt miljö- och klimatarbete krävs samarbeten med flera olika organisationer

516 |

KONGRESSPROTOKOLL – LOs 28e ORDINARIE KONGRESS

och samhällsaktörer. Exakt vilka dessa bör vara är inte möjligt att säga i förväg utan bör följa av förutsättningarna att
hitta gemensamma intressen.
LOs styrelse delar uppfattningen att vi bör undersöka hur Sveriges miljö- respektive folkhälsomål kan kopplas till det
fackliga arbetet och fackliga krav.
Likaså är det av vikt att närmare peka på hur den fackliga politiken bidrar till ekonomisk, social och ekologiskt hållbar
utveckling.
LOs styrelse vill också att LOs internationella fackliga arbete även präglas av FNs 17 hållbarhetsmål. Genom aktivt
arbete inom Världsfacket (IFS/ITUC) har LO ställt sig positiv till Agenda 2030 och dess delmål. LO har dessutom genom
IFS/ITUC valt särskilt fokusera på några för fackföreningsrörelsen prioriterade mål. Särskilt mål 8 för hållbar ekonomisk
tillväxt och anständiga arbeten. I anslutning till det drev LO igenom att IFS antog en resolution om regeringens koncept,
Global Deal – ett handslag mellan arbete och kapital, som ett viktigt instrument att förverkliga mål 8 i Agenda 2030. LOs
styrelse anser att det mest effektiva sättet för LO och medlemsförbunden att bidra till utvecklingsmålen går genom att
samordnat agera genom de globala facken. Motionen föreslår att ytterligare knyta samman medlemsförbundens nationella arbete med LO och medlemsförbundens internationella utvecklingsprojekt. LOs styrelse delar motionens mening
och anser att detta arbete bör utvecklas genom intensifierat arbete inom ramen för LOs internationella kommitté.
LOs styrelse har i sitt svar till motion 17.60 föreslagit att det under kommande kongressperiod skrivs ett näringspolitiskt program. Inom ramen för detta bör också miljö- och klimatfrågorna uppmärksammas. Det blir då också naturligt
att i detta arbete inbegripa resurs- och hållbarhetsfrågorna då dessa är naturliga åtgärder i en miljö- och klimatvänlig
ekonomi.
Utvecklingen mot en mer omfattande tjänstesektor liksom en mer klimatvänlig politik gör att förslaget i motion 17.4
andra att-satsen, är högst aktuellt. Det är både naturligt och angeläget att LO sätter större fokus på dessa frågor. LOs
styrelse anser att dessa frågor bör belysas i en kommande näringspolitisk rapport.
Motion 17.81 tar upp frågan om handläggningstiden för miljötillstånd för industriell verksamhet.
En frisk och välmående miljö är avgörande för våra livsvillkor. Det är därför nödvändigt med noggranna miljöprövningar. Samtidigt är det viktigt att dessa inte drar ut på tiden mer än nödvändigt för att kunna bedöma olika verksamheters
miljöpåverkan. Motionen ifrågasätter huruvida de svenska handläggningstiderna kan vara dubbelt så långa som handläggningstider i jämförbara länder med samma miljömål.
LOs styrelse menar att om detta är en effekt av onödig byråkrati som riskerar att försämra svensk konkurrenskraft så
bör regeringen se över dessa i syfte att möjliggöra en förkortad handläggningstid.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.77 första att-satsen, 17.78 sjunde att-satsen, 17.79–17.81, 17.4 andra att-satsen och 17.75
femte att-satsen samt
att anse motionerna 17.77 andra att-satsen och 17.78 första–sjätte att-satserna besvarade.

I debatten deltog
Lars Lindgren, Transport
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Lars Lindgren, Transport yrkande om bifall på styrelsens utlåtande.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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17.6 Migration
Motionerna 17.82–17.85 samt 14.62 fjärde att-satsen
17.82
Skärpta arbetskraftsinvandringsregler
Transportarbetareförbundet
När de nya reglerna för arbetskraftsinvandring trädde i kraft den 15 december 2008 hade debatten om den utomeuropeiska arbetskraftsinvandringen
blivit väldigt snedvriden. Många var kritiska till den rådande ordningen och
påstod att Sverige var ett protektionistiskt land med stängda gränser. Kritikerna menade att Sverige missade chansen att attrahera kompetent och
nödvändig arbetskraft.
Inget kunde vara mera felaktigt. Skillnaden på antalet kompetenta akademiker innan och efter reformen är mycket marginell. Sverige har alltid
välkomnat specialistläkare, ingenjörer och andra yrkesgrupper som vi har
brist på. De har till och med varit så välkomna att reglerna för dessa grupper i vissa fall var mer generösa innan reglerna förändrades.
Det som skett sedan 2008 är att makten har flyttats från arbetsmarknadens parter till arbetsgivarna. Tidigare var det arbetsmarknadens parter som
i samråd bestämde Sveriges behov av arbetskraft. I dag är det arbetsgivarna.
Innan förändringen valde man i många fall att inte godkänna ansökningar
från arbetare utanför Europa om den kompetensen stod att finna i Sverige
eller övriga Europa.
Effekten med de nya reglerna har blivit att många arbetsgivare inom lågkvalificerade yrkesområden börjat anställa personer från länder utanför Europa.
Denna utveckling har lett till en ökad risk för att migrantarbetare blir
exploaterade. Med de nya reglerna har många som fått anställning i Sverige
tvingats in i en arbetssituation som strider mot både ILOs kärnkonventioner
och den svenska modellen. Arbetsgivarens makt över dessa individer har
tyvärr blivit alldeles för stor. Vilket har uppmärksammats i både media och
i rapporter från flera av LOs medlemsförbund.
Samtidigt har fackföreningsrörelsen tvingats bli en del av det nya regelsystemet då vi, utan ersättning från Migrationsverket, handlägger anställningserbjudande för att kontrollera om det ansökande företaget har kollektivavtal. När den fackliga organisationen handlagt ärenden skrivs det under
av ansvarig handläggare. Men i och med att det är ett anställningserbjudande,
inte ett anställningskontrakt, är det inte bindande för arbetsgivaren.
Effekterna av de nya reglerna och den rådande strukturen är i många
fall förödande för arbetstagaren från tredje land. Detta blir tydligt när man
besöker papperslösas centrum. I dag är den överväldigande majoriteten av
de migranter som söker sig hit personer som kommit till Sverige med hjälp
av de nya reglerna för att sedan bli utnyttjade av sin arbetsgivare. När man
krävt sin rätt till schysta villkor kastas man ut från jobbet. Något som i dag
är helt i sin ordning. Lagen är i dag helt och hållet på arbetsgivarens sida.
Risken för att ett modernt slaveri utvecklas i Europa måste stoppas.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att Arbetsförmedlingen prövar och godkänner anställningsbehovet för företag som vill anställa arbetskraft från tredje land.
Kan Arbetsförmedlingen inte hitta en lämplig kandidat inom 10 dagar
får arbetsgivaren tillstånd att anställa arbetskraft från tredje land,
att LO ska verka för att företag som vill anställa utomeuropeisk arbetskraft
ska ha kollektivavtal. Dagens ordning där facket ska godkänna företag
som inte har kollektivavtal är oacceptabel,
att LO ska verka för att deras medlemsförbund får ersättning för det arbete
de lägger ner på att godkänna eller avslå anställningserbjudanden, samt
att LO ska verka för att arbetsgivare som utnyttjar och exploaterar arbetstagare från tredje land ska åtalas och dömas för dessa brott.

17.83
Stärk migrantarbetares ställning på svensk arbetsmarknad
Transportarbetareförbundet
När en arbetstagare från en stat utanför Europeiska Unionen (tredje land)
vill arbeta i Sverige måste en ansökan om arbetstillstånd inkomma till Migrationsverket. Som ett komplement till ansökan krävs ett anställningserbjudande från en arbetsgivare som har ett företag registrerat i Sverige.
Ett anställningserbjudande är ett icke-juridiskt bindande dokument där
arbetsgivaren bland annat uppger vilket företag arbetstagaren är erbjuden
anställning hos, vilken lön, vilka försäkringar, vilken tjänstepension samt
vilken anställningsform som erbjuds.
En ansökan om arbetstillstånd är giltig under en period om två år. Om
den anställde vill fortsätta arbeta i Sverige måste en ansöka om en förlängning för en ny period om två år inkomma till Migrationsverket. Efter två
perioder kan den anställde inkomma med en tredje ansökan. Om den ansökan beviljas får personen permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Problemet med dagens regelverk är att den anställde utelämnas till arbetsgivarens godtycke vid förlängning av arbetstillståndet. Detta beror på
att arbetsgivaren fritt kan välja att skriva ett anställningserbjudande eller
inte efter den första perioden om två år eller den andra perioden om sammanlagt fyra år.
De negativa effekterna av regelverket blir rädda och otrygga arbetstagare
som inte vågar stå upp för sin rätt till schysta arbetsförhållanden. Våra fackliga företrädare får höra av medlemmar, och potentiella medlemmar: ”jag
tror jag fått fel lön men nämn inte mitt namn” eller: ”jag anser mig blivit
felaktigt behandlad av min chef men säg inte att jag sa något” och så vidare.
Det finns exempel på arbetstagare som efter två perioder hos arbetsgivaren får veta, med två veckors varsel innan arbetstillståndet går ut, att arbetsgivaren inte kommer erbjuda ett nytt anställningserbjudande. Någon
motivering eller förklaring till detta behöver inte lämnas.
Ett system som bidrar till att anställda inte vågar stå upp för sina rättigheter enligt lagar och kollektivavtal är inte värdigt Sverige. Ska vi ha kvar
ett regelverk med arbetstillstånd som kräver anställningserbjudande från
arbetsgivare, måste de anställdas rättigheter stärkas. Alla arbetare i Sverige
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ska arbeta på lika villkor. För att stärka arbetare från tredje lands ställning på
svensk arbetsmarknad föreslås att arbetsgivaren ska erbjuda den anställde ett
nytt anställningserbjudande efter två och fyra år under pågående anställning.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att arbetsgivare som anställt arbetskraft från tredje
land ska vara skyldig att ge den anställde ett nytt anställningserbjudande
under pågående anställning.

17.84
Arbetsmarknadsinformation för nyanlända
Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket
Att de som kommer in på arbetsmarknaden har kunskaper om de spelregler
som gäller där och den roll parterna spelar är avgörande både för att minska
risken att den enskilde råkar illa ut och för att upprätthålla den fackliga
styrkan. Vi kan inte lita på att dessa kunskaper kommer med något slags
automatik, utan måste själva ta ansvar för att informera om hur man som
anställd kan hävda sina intressen i arbetslivet.
Detta ansvar tar vi sedan många år genom att hålla skolinformation. Men
även de som kommer till Sverige i vuxen ålder, och kommer ut i arbetslivet
utan att ha gått i svensk skola, måste erbjudas sådan information. Särskilt
viktigt är detta som det finns arbetsgivare som är beredda att utnyttja den
utsatta situation en nyanländ befinner sig i, för att förmå hen att acceptera
sämre villkor än vad som är gängse på arbetsmarknaden. Svenskt näringsliv
presenterar rent av sänkta lägstalöner som sin stora integrationspolitiska reform – som om de gjorde människor en tjänst genom att sänka deras löner.
Vi måste visa på vårt alternativ – en arbetsmarknad där aktiva åtgärder
vidtas för att människor ska kunna komma in, samtidigt som goda villkor
upprätthålls för alla. Detta kan inte bara göras genom att ställa krav på andra
aktörer. Vi måste också göra vår del. Vi föreslår därför att LO, i likhet med
skolinformationsverksamheten, ska engagera sig i att informera nyanlända
om de spelregler som gäller på svensk arbetsmarknad och hur den fackliga
styrkan är grunden för vår trygghet. Redan i dag förekommer att skolinformation genomförs i anslutning till SFI-undervisning. Detta måste dock
göras mer systematiskt, i första hand då denna SFI-undervisning är avsedd
att förbereda deltagarna för jobb i arbetaryrken. Det kan även bli aktuellt
att informera om arbetsmarknaden i anslutning till arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända, även om de inte inbegriper SFI-undervisning.
Än bättre är om arbetslivsinformationen kan kombineras med insatser
som innebär att nyanlända och medlemmar i LO-förbund lär känna varandra och ser sig som delar av samma lokalsamhälle. Här har till exempel
IF Metall och ABF erfarenheter som det vore angeläget att ta tillvara.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska arrangera arbetsmarknadsinformation för nyanlända, i första
hand dem som deltar i insatser som är tänkta att leda till jobb i arbetaryrken.
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17.85
Stoppa vinstdrift i flyktingmottagandet
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
I dag verkar det som att det är överkompenserat att bedriva flyktingförläggningar. Låt människor komma till undsättning i vårt land på mänskliga rättigheter och inte som handelsvara.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att stoppa vinsterna i flyktingmottagning och etablering av privata flyktingförläggningar.

Utlåtande motionerna 17.82–17.85 samt 14.62 fjärde attsatsen
17.82
att LO ska verka för att Arbetsförmedlingen prövar och godkänner anställningsbehovet för företag som vill anställa arbetskraft från tredje land. Kan
Arbetsförmedlingen inte hitta en lämplig kandidat inom 10 dagar får arbetsgivaren
tillstånd att anställa arbetskraft från tredje land,
att LO ska verka för att företag som vill anställa utomeuropeisk arbetskraft ska ha
kollektivavtal. Dagens ordning där facket ska godkänna företag som inte har kollektivavtal är oacceptabel,
att LO ska verka för att deras medlemsförbund får ersättning för det arbete de lägger
ner på att godkänna eller avslå anställningserbjudanden, samt
att LO ska verka för att arbetsgivare som utnyttjar och exploaterar arbetstagare från
tredje land ska åtalas och dömas för dessa brott.
17.83
att LO ska verka för att arbetsgivare som anställt arbetskraft från tredje land ska
vara skyldig att ge den anställde ett nytt anställningserbjudande under pågående
anställning.
17.84
att LO ska arrangera arbetsmarknadsinformation för nyanlända, i första hand de som
deltar i insatser som är tänkta att leda till jobb i arbetaryrken.
17.85
att LO ska verka för att stoppa vinsterna i flyktingmottagning och etablering av privata flyktingförläggningar.
14.62 fjärde att-satsen
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.
Flera motioner tar upp avregleringen av arbetskraftsinvandringssystemet som genomfördes i december 2008. Sverige gick från ett arbetstillståndssystem med öppenhet
av normalgrad, till OECDs mest avreglerade system. I det tidigare systemet kunde
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specialister, unik kompetens eller arbetskraft i bristyrken relativt enkelt beviljas
arbetstillstånd. Systemet svarade väl upp mot de behov som finns i en öppen ekonomi.
Lagändringen 2008 hade mycket lite med brist eller kompetens att göra. Den handlade
istället om att möjliggöra arbetskraftsinvandring till yrken där det redan finns gott om
ledig arbetskraft – eller till och med en stor arbetslöshet inom landet. Antalet beviljade
arbetstillstånd ökade, men inte bland bristyrken. Istället skedde ökningen uteslutande
på LOs områden, i huvudsak till yrken som inte kräver särskild utbildning eller yrkeserfarenhet. Vi kan i de flesta fall utesluta att kompetens utgör rekryteringsgrund. Istället
handlar det många gånger om priset på arbetskraft.
Redan kort tid efter att reformen trädde i kraft började rapporter komma om fusk,
missbruk och utnyttjande. Lurade arbetstagare kan räknas i tusental. Därför är det
glädjande att regeringen tillsatt en utredning – Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden – dir. 2015:75. Utredningen ska undersöka i
vilken omfattning arbetskraftsinvandrare utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden
och beskriva utnyttjandets karaktär. Utredningen ska också föreslå lämpliga åtgärder
för att motverka att arbetskraftsinvandrare utnyttjas. LO följer utredningen noga. Klart
är att nuvarande system behöver göras om i grunden. I dagens system är arbetstagaren
utsatt för arbetsgivarens godtycke.
I fjärde att-satsen i motion 14.62 föreslår motionären att LOs styrelse ska verka
för att Migrationsverket ska granska och kontrollera de företag som godkänts för
att anställa migrantarbetare. Motionen sätter fingret på en verklig svaghet i dagens
arbetstillståndssystem. Regelverket ger Migrationsverket ett klent och otydligt stöd
för att granska arbetsgivaren i samband med arbetstillståndsansökningar. Det finns
inget krav, varken i lagstiftning eller i förarbeten, att Migrationsverket ska kontrollera
att arbetsgivaren till exempel sköter inbetalningen av skatter och avgifter eller sköter
andra åligganden som ankommer på arbetsgivaren. Migrationsverket påpekade detta
för alliansregeringen redan under avregleringens första år, men utan gehör. Även om
Migrationsverket självmant infört ökade kontroller och krav på arbetsgivaren menar vi
att det fortsatt finns behov av ett tydligt lagstöd. Därför fortsätter LO att kräva hårdare
granskning av arbetsgivaren. Detta krav för vi fram till den statliga utredningen.
Motion 17.82 vill i första att-satsen att LO ska verka för en ordning där
Arbetsförmedlingen ges tio dagar att hitta lämplig kandidat som ersättning för den
person som arbetsgivaren vill anställa genom arbetstillstånd. Det är ett relativt detaljerat förslag. LOs styrelse ställer sig bakom att-satsens övergripande mål att förhindra
lönekonkurrens och att försäkra sig om att det är kompetensbehov och rekryteringssvårigheter som ligger bakom arbetsgivarens begäran om att få anställa via arbetstillstånd. LOs styrelse anser att arbetstillstånd mycket tydligare måste gå att koppla till
en faktisk bristsituation på arbetsmarknaden. Inte minst mot bakgrund av de många
tillstånd som ges för anställningar till yrken på LOs områden där det saknas krav på
speciell teoretisk kompetens eller tidigare yrkeserfarenhet. Dessutom är det så att allt
fler människor som flytt krig och konflikter kommer att beviljas uppehållstillstånd i
Sverige under den närmaste tiden. Dessa lediga jobb kommer allt mer att efterfrågas
av arbetskraft som redan finns i landet. Men mot bakgrund av att LO medverkar i den
statliga utredning som under året kommer att föreslå förändringar i arbetstillståndsregelverket är det oklokt att redan nu binda upp sig för ett detaljerat lagförslag. LO delar
problembeskrivningen i motionen, men anser att det är bäst att vänta på utredningens
överväganden och förslag.
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Även motion 17.83 innehåller i att-satsen ett relativt detaljerat förslag på hur arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden ska stärkas. LOs styrelse delar motionärens beskrivning av problemen inom arbetstillståndssystemet. Även här är det oklokt
att föregripa den statliga utredningen och låsa sig vid ett visst lagstiftningskrav.
Motion 17.82 föreslår i andra att-satsen att LO ska verka för att företag som vill
anställa utomeuropeisk arbetskraft ska ha kollektivavtal. Motionären anser att dagens
ordning där facket ska godkänna företag som inte har kollektivavtal är oacceptabel.
Fackets medverkan i arbetstillståndsprocessen är frivillig. Regelverket för arbetstillstånd säger att arbetsvillkoren måste vara i nivå med kollektivavtalen eller praxis
i branschen. Det är Migrationsverkets uppgift att säkerställa att erbjudandet möter
dessa villkor. Facket blir då Migrationsverkets remissinstans. Men fackets yttrande är
endast rådgivande. Något tvång för facket att yttra sig över ansökningar där arbetsgivaren saknar kollektivavtal finns inte. Kollektivavtalstecknandet, inklusive rätten för
facket att neka arbetsgivare kollektivavtal, är helt en facklig angelägenhet.
Motion 17.82 föreslår i tredje att-satsen att LO ska verka för att LOs medlemsförbund
får ersättning för det arbete de lägger ner på att godkänna eller avslå anställningserbjudanden.
Det är riktigt att flera av LOs medlemsförbund lägger förhållandevis stora resurser
på att handlägga det så kallade fackliga yttrandet i samband med arbetstillstånd.
LO-styrelsen har stor förståelse för den problematik motionären tar upp med att fackliga organisationer lägger stora resurser, ytterst finansierat av medlemsavgifter, till
yttranden och uppföljning över arbetstillståndsärenden. Detta är uppgifter som till
stor del måste utföras av statlig myndighet om facket avstår. Kostnaden skulle då falla
tillbaka på staten. Sammantaget finns flera starka skäl som talar för att viss kostnadstäckning är rimlig. Frågeställningen är dock mer komplex. Ett system med ersättning
skulle kunna tvinga facket att yttra sig över alla ansökningar, möjligheten att avstå
kan försvinna. Möjligtvis skulle en sådan ersättning också kunna medföra att facket än
mer än i dag, ses som medansvariga för ett dåligt fungerande arbetstillståndssystem.
Frågeställningen kring ersättning behöver beredas ytterligare. Inte minst mot bakgrund
av den statliga utredning som kommer föreslå förändringar i regelverket för arbetskraftsinvandring. Lämpligen skulle ytterligare beredning kunna ske inom ramen för den
förbundsgemensamma Arbetskraftsinvandringsgruppen.
I motion 17.82 fjärde att-satsen vill motionären att LO ska verka för att arbetsgivare
som utnyttjar och exploaterar arbetstagare från tredje land ska åtalas och dömas för
dessa brott. Avregleringen av arbetstillståndssystemet har över tid resulterat i ett
stort antal lurade och utnyttjade arbetstagare. Det är inte bara LOs styrelse som gör
bedömningen att missbruket av arbetstillståndssystemet är omfattande. Trots det
finns det få fällande domar mot arbetsgivare som exploaterat och utnyttjat arbetstagare. Arbetsgivare har i det närmaste ostraffat kunnat ljuga och bluffa myndigheter.
Problemen är inte bara begränsade till arbetstillståndssystemet. Där gjordes i alla fall
en lagändring som trädde i kraft den 1 augusti 2014. Lagändringen syftade uttryckligen
till att lagföra fler arbetsgivare som missbrukar systemet med mycket klent resultat.
Lagändringen har av allt att döma inte haft någon effekt precis som LO befarade och
varnade för. Det är naturligtvis oacceptabelt. Möjligheterna till sanktion och lagföring
måste förbättras. En sådan skärpning bör omfatta migrantarbetare i allmänhet men
kanske framförallt arbetstillståndssystemet.
Motion 17.84 tar upp det så kallade informationsunderskott som ofta råder för
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arbetstagare som invandrat till Sverige eller tillfälligt vistas på arbetsmarknaden. Det
är en alltför välbekant problematik. Vi vill gärna få möjlighet att informera innan inträde
på arbetsmarknaden sker. Det är ofta svårt. Facket har till exempel inte tillträde till förläggningar och lektionssalar. Dessutom bor många tusen asylsökande i eget boende.
Där är det extra svårt att nå ut med information. LO har dock påbörjat ett samarbete
med Migrationsverket för att därigenom kunna sprida flerspråkig information. LOs styrelse tror även att internet och sociala medier skulle kunna vara ett sätt att nå ut till det
stora flertalet. Informationsträffar och uppsökeriverksamhet kan vara ett komplement.
Det är dock resurskrävande. En rimlig bedömning är att huvuddelen av informationsunderskottet måste avhjälpas med andra metoder än direkta möten i form av informationsträffar eller besök på boenden.
Flyktingmottagandet har stått i fokus för den politiska debatten under en tid. En del
av diskussionen har rört Migrationsverkets upphandling av boenden för asylsökande.
Stor irritation har riktats mot ersättningen som betalas ut till privata fastighetsägare
och uthyrare. Det beskrivs som en verksamhet med mycket goda marginaler. I Motion
17.85 vill motionären att LO ska verka för att stoppa vinsterna i flyktingmottagning
och etablering av privata flyktingförläggningar. LOs styrelse delar den irritation
över dagens system med vinstdrift som beskrivs i motion 17.85. Det är tydligt att det
är ett system med stora brister. Mottagningssystemet är en statlig angelägenhet,
finansierat av skattemedel. Kritiken mot privata vinster är därför lika angelägen här
som inom välfärdssystemet – säkra att resurserna går till verksamheterna och stärka
politiskt ansvarskrävande. En effektiv metod att begränsa vinst är att införa hårdare
krav kring kvalité, till exempel bemanning, standard och personalens utbildning.
Flyktingmottagandet bör omfattas av samma krav om vinsbegränsning som LO fastslagit ska gälla inom välfärdssektorn. Privata utförare tillåts men vinstöverföring, kvalité
och insyn regleras genom att driften förläggs i särskilda samhällsbolag.
Volymerna i det svenska mottagningssystemet har visat sig svåra att förutspå. På
kort tid kan behovet av boenden öka mycket kraftigt. Det hanterar LOs vinstbegränsningsmodell genom att hålla öppet för särskilda driftsavtal. Där Migrationsverket kan
göra särskilda avtal baserat på till exempel exceptionella eller lokala omständigheter.
Att helt förbjuda privata utförare vore oklokt eftersom det även skulle utesluta ideella
och idéburna organisationer. Tvärt om bör deras engagemang i mottagningssystemet
uppmuntras. Asylmottagningen har speciella förutsättningar, men sammantaget ser
LOs styrelse att privata utförares vinstuttag måste gå att begränsa.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.82 fjärde att-satsen och 14.62 fjärde att-satsen,
att anse motionerna 17.82 första och tredje att-satsen, 17.83, 17.84 och 17.85 besvarade samt
att avslå motion 17.82 andra att-satsen.
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I debatten deltog
Johan Lindholm, Byggnads
Torkel Blom, Transport
Lars Lindgren, Transport
Monica Enarsson, IF Metall
Per-Olof Sjöö, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Torkel Blom, Transport yrkande om bifall på motion 17.83,
–– Styrelsens bifall på motion 17.83.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Punkt 18
Välfärden
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18. Välfärden
Anförande

Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare: Välfärden är bland det mest värdefulla vi har i Sverige. Det är något vi kan vara stolta över och som vi måste
värna och utveckla. Välfärden ger oss, våra barn och våra föräldrar trygghet i livets olika skeden och händelser. Den är vårt sätt att visa omtanke för
varandra genom våra gemensamma samhällsinstitutioner.
Välfärden är också en viktig anledning till att Sverige hör till de mest
jämlika samhällena i världen, eftersom den jämnar ut en hel del av de orättvisa skillnader i resurser och förutsättningar som finns mellan människor.
Dessutom – om man vill se det lite krasst – är vår generella välfärd en
internationell konkurrensfördel. Det är delvis tack vare vår effektiva och
tillväxtfrämjande välfärdspolitik som Sverige har klarat av de globala ekonomiska utmaningarna bättre än nästan alla andra länder i världen.
Välfärden har bidragit till att ge en ”vingarnas trygghet” som har frigjort
människors inneboende förmågor och underlättat deras omställning i perioder av kraftig strukturomvandling. Den har också hjälpt människor att
våga söka sig till nya jobb och branscher och på så sätt gjort den svenska
ekonomin flexibel och föränderlig. Välfärden gör oss starkare, både som
individer och som samhälle.
LO har haft en nyckelroll i välfärdsbygget, och det ska vi fortsätta att ha,
så att vi får en generell och generös välfärd också i framtiden. Vår grundläggande välfärdspolitiska utgångspunkt är att var och en ska känna ekonomisk trygghet även när man blir sjuk eller äldre eller när man blir förälder.
Därför är det oerhört allvarligt att den generella välfärden bit för bit är
på väg att ersättas av en selektiv välfärd. Vi ser till exempel en ökning av
det kommunala försörjningsstödet, bidrag från vänner och anhöriga, ja, till
och med privat välgörenhet. Allt detta växer på bekostnad av ett solidariskt
och offentligt – alltså gemensamt – ansvarstagande.
Samma sak gäller välfärdstjänsterna, som inte längre ges på lika villkor.
Flera motionärer tar upp detta och pekar till exempel på otyget med gräddfiler i välfärden, att man kan köpa sig förbi vårdköer. Det måste bli ett stopp
på det! Människors tillgång till vård och omsorg ska inte vara beroende av
vilken plånbok man har eller vilken samhällsklass man tillhör.
LO-kongressen 2012 tillsatte en välfärdsutredning som har presenterat en
rad olika åtgärdsprogram om vinstdriften i välfärden, sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen, tandvården och omsorgstjänsterna. Det ska bli intressant att följa diskussionen om de många motioner som tar upp de frågorna.
Ta till exempel sjukförsäkringen! LO menar att alla som drabbas av ohälsa ska ha rätt till rehabilitering och ett arbete som anpassas efter de egna
förutsättningarna. Dagens tidsgränser i sjukförsäkringen måste omvandlas till stödjepunkter, där individen rustas med rehabiliteringsrättigheter.
Inkomsttaket måste höjas och kopplas till löneutvecklingen. På det sättet
kan sjukförsäkringen återigen bli en försäkring som garanterar ett fullgott
inkomstskydd till den som har nedsatt arbetsförmåga på grund av ohälsa.
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I LO har vi gjort gedigna analyser och lagt förslag på hur vi kan se till
att LO-förbundens medlemmar får minst 70 procent av slutlönen i pension.
Även detta har flera motionärer lyft. Dagens pensionsnivåer är oacceptabla.
En del LO-medlemmar, ofta kvinnor, får så lite som 58 procent av slutlönen i pension.
För de gamla behövs också en bra och trygg äldreomsorg. Med en offentligt finansierad äldreomsorg som håller hög kvalitet – och är tillgänglig för
alla som behöver den – skapar vi bättre möjligheter för kvinnor att delta i
förvärvsarbete, oavsett socioekonomisk bakgrund och ursprung.
En annan avgörande faktor för kvinnors arbetsdeltagande är förstås att
vi investerar i barnomsorg. Den måste givetvis hålla hög kvalitet och vara
tillgänglig för alla som behöver den. Dessutom behöver vi få till en föräldraförsäkring som inte missgynnar kvinnor på arbetsmarknaden. Även de
frågorna tas upp i flera kongressmotioner.
Men den kanske mest oroväckande utvecklingen på välfärdsområdet – jag
måste till och med kalla den provocerande – är kommersialiseringen inom
både privat och offentlig sektor. Den hänger förstås ihop med vinstjakten
inom vård, skola och omsorg.
Kommersialiseringen har lett till en rad allvarliga problem, till skillnad
mot vad privatiseringsivrarna hade hoppats på. I stället för ökad effektivitet, högre kvalitet och mer valfrihet har vi fått, lägre kvalitet, ökade samhällsekonomiska kostnader, social segregation, mer press på personalen och
mindre jämlik tillgång till välfärdstjänsterna.
Därför är det inte konstigt att flera motioner handlar om just kommersialiseringen och vinstjakten. Och därför har LO under den senaste kongressperioden tagit fram en rad förslag på det här området för att stärka välfärden.
Det handlar bland annat om en vinstbegränsningsmodell, som är ett steg
på vägen mot en non-profit-princip i välfärdssektorn. Huvudprincipen ska
vara att de skattemedel som avsätts till välfärden faktiskt ska gå dit.
Men en vinstbegränsning räcker inte. LOs åtgärdspaket innebär dessutom bland annat ökade resurser till välfärdstjänsterna, ökad bemanning,
mer transparens och att kvaliteten säkerställs.
Allt det här behövs för att vi återigen ska få en generös generell välfärd.
Men det handlar inte om en återgång till det gamla. Vår välfärd måste hela
tiden utvecklas och anpassas till dagens förutsättningar.
Däremot handlar det om att återupprätta den generösa svenska välfärdsstaten, som jämnar ut livschanser, ökar jämlikheten och dessutom – nästan
i förbifarten – bidrar till en mer konkurrenskraftig och kunskapsintensiv
ekonomi.
För att vi ska klara framtidsutmaningar som en åldrande befolkning,
ökad migration och globalisering krävs rejäla satsningar på utbildning, omställningsstöd och folkhälsa – mer och bättre välfärd till fler, helt enkelt!
Med de orden vill jag yrka bifall till styrelsens förslag under punkt 18,
Välfärden.
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Motionerna 18.1–18.2
18.1
Ersättning måste höjas i trafikmål
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
I samband med trafikolyckor törs inte våra medlemmar driva frågan till
tingsrätten, en process som kan kosta flera hundratusen kronor vid en förlust.
Vi har haft, som vi bedömer det, medlemmar som förlorat flera miljoner i inkomstförlust på grund av att man inte haft ekonomi att tvista och
riskera en förlust. Försäkringsbolagen är väl medvetna om detta och kompetensen i Trafikskadenämnden är begränsad när det gäller det medicinska.
Detta innebär att de experter som försäkringsbolagen anlitar väldigt ofta
får sin vilja igenom.
1988 togs rättshjälpen bort vid skadereglering. Försäkringsbolagen lovade därefter att ersätta den skadade för ombudskostnaderna. Försäkringsinspektionen (nuvarande Finansinspektionen) och Domstolsverket fick ett
uppföljningsuppdrag. Domstolsverket vet själva inget om detta och Finansinspektionen har meddelat att de inte har resurser till en sådan uppföljning.
Vid tvist i domstol efter avslutad reglering fick man fram till 1997 rättshjälp under förutsättning att man inte tjänade för mycket. 1997 togs rättshjälpen bort och den ersattes med rättsskyddet i hemförsäkring eller fordonsförsäkring. Rättsskyddet är därmed begränsat beloppsmässigt till nackdel för den skadade. Den som ger sig in i en tvist riskerar att hamna i en
skuldfälla vilket försäkringsbolagen högst sannolikt är införstådda med.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det görs en uppföljning av vilka
framtida behov av rättshjälp som behövs vid skadereglering i trafikmål.
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Utlåtande motion 18.1
18.1
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det görs en uppföljning av vilka framtida
behov av rättshjälp som behövs vid skadereglering i trafikmål.
Motionären anser att när rättshjälpen för trafikskadade togs bort 1988 törs inte medlemmar driva rätten om skadeståndsfrågan till tingsrätt då en process kan kosta flera
hundra tusen kronor. Det skiljer också i hur mycket hjälp den skadade kan få. Den skadade kan då förlora flera miljoner i inkomstförluster.
Vid borttagandet av rättshjälpen lovade trafikförsäkringsbolagen att själva stå
för den skadades kostnader för juridiskt ombud. Detta åtagande är frivilligt och som
motionären beskriver, hur mycket hjälp den skadade kan få skiljer sig åt mellan trafikförsäkringsbolagen. Om skadelidande inte är överens med trafikförsäkringsbolaget i ersättningsfrågan för personskadan kan hen begära att få sin skada prövad av
Trafikskadenämnden (TSN). Denna nämnd är rådgivande, opartisk och kostnadsfri.
Vissa skador är obligatoriska för trafikförsäkringsbolagen att skicka till TSN, exempelvis skador med invaliditet över 10 procent, om din inkomstförlust är minst ett halvt
prisbasbelopp per år skadeåret (2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor), förlust av
underhåll efter avliden eller vid omprövning av skada. Det går även att få sin sak prövad
i skador som inte är obligatoriska och det räcker med att hen som skadelidande inte
accepterar bolagets förslag på ersättning med mera. Den som skadats i trafiken av ett
motorfordon har alltid rätt att få sitt ärende prövat i TSN. Uppgiften är att se till att den
som skadats får en så skälig och enhetlig ersättning som möjligt för sina personskador.
TSN tillkom 1936 efter att regeringen beslutat att de försäkringsbolag som reglerar
trafikskador skulle låta en skaderegleringsnämnd bedöma och beräkna vissa ersättningsfrågor.
LOs styrelse anser det viktigt att de personer som skadas i trafiken har en möjlighet
att få sin sak prövad av oberoende part. Med den ordning som finns i dag anser LOs styrelse att det inte finns anledning att utreda framtidens behov av rättshjälp i trafikmål.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 18.1 besvarad.
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18.2
Nej till sexuellt våld, ja till samtycke!
Handelsanställdas förbund avd 20 Stockholm
Sverige var en gång i tiden en ledsagare och ett föredöme för andra länder
i frågan om ett jämställt samhälle. Vi var det, tyvärr är det inte längre något vi kan stoltsera med. Tvärtom har utvecklingen gått ett steg bakåt – i
skolan, i arbetslivet och i samhället i stort. Det yttersta uttrycket för det
ojämställda samhället och förtrycket mot kvinnan är kränkningen av den
egna kroppen. Rätten till att få äga och bestämma över sin egen kropp är och
ska vara en grundläggande fundamental rättighet för alla. Aldrig tidigare
har så många våldtäkter och sexuella övergrepp utförts som i Sverige i dag.
Siffran ökar ständigt, och mörkertalet är stort. Endast en bråkdel anmäls
och ännu färre leder till åtal och/eller fällande dom. Under 2015 beräknas
antalet att överstiga 40 000(!), vilket motsvarar cirka ett övergrepp var 15e
minut. Något måste göras!
Sambandet till arbetsmarknaden är även tydligt, det tredje vanligaste stället för ett övergrepp är arbetsplatsen. Samtidigt som LOs jämställdhetsbarometer 2015 visar att cirka 10 procent av alla kvinnliga anställda har utsatts
för sexuella trakasserier, vanligast är det i service- och välfärdssektorerna.
Det är vår fulla övertygelse att det med rätt medel går att göra något åt
den verklighet vi lever i i dag. Med ett införande av en pragmatisk lagstiftning som innebär att samtycke är utgångspunkten för alla sexuella relationer och aktiviteter kan attityden i samhället förändras. Syftet är inte att få
fler dömda, syftet är att färre pojkar och män ska bli våldtäktsmän och att
färre övergrepp utförs. Samma princip som när aga-lagstiftningen infördes
1979. Syftet var inte att få fler dömda för våld mot barn, utan att våld skulle
sluta användas mot barn i uppfostrande syfte – vilket i dagens Sverige ses
som en självklarhet.
En samtyckeslagstiftning är högst nödvändig för att ändra attityden för
kvinnor och deras självklara egenbestämmande över sin egen kropp. Men
vi kan inte göra det utan en lagändring, nuvarande lagstiftning är alltför
bristande. Därför ser vi att det är absolut nödvändigt att LO driver detta
med kraft.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tar ställning och verkar för införande av en samtyckeslagstiftning.
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Utlåtande motion 18.2
18.2
att LO tar ställning och verkar för införande av en samtyckeslagstiftning.
Motion 18.2 behandlar det samhällsproblem som mäns sexuella våld och övergrepp och brist på respekt för kvinnors
kroppsliga integritet innebär. Problemet är allvarligt, i vilken grad det än handlar om och oavsett om det sker i den privata sfären, på arbetsplatsen eller i det offentliga rummet. Till och med bara hotet om sexuella övergrepp och överträdelse
av ens sexuella och personliga integritet kringskär på ett handfast sätt kvinnors handlingsutrymme i vardag, fritid och
arbetsliv.
I LOs definition av facklig feminism ingår att ta ställning mot och motverka sexuellt våld och trakasserier. Syftet är i
första hand att synliggöra och motverka de former av sexuella övergrepp som sker i arbetslivet eller som på ett direkt
sätt påverkar kvinnors möjligheter att förvärvsarbeta under goda villkor. LO har som motionären tar upp gjort en studie
av sexuella trakasserier i arbetslivet som visar att kvinnor i LO-yrken är utsatta i högre grad än andra, när det handlar om
trakasserier från andra än chef eller kollegor.
I fråga om sexuella trakasserier och överträdelser på arbetsplatsen är det arbetsgivaren som ansvarar för att förebygga och hantera förekomsten av dessa som en del av arbetsmiljölagen. Facket ska arbeta genom att uppmärksamma och
uppmana arbetsgivaren att ta problemet på allvar, samverka kring att förebygga sexuella trakasserier samt att stötta
och driva medlemmars talan. Händelser som skulle kategoriseras som våldtäkt och beröras av en samtyckeslagstiftning
skulle falla under brottsbalken och sexualbrottslagstiftningen och ligga utanför en facklig räckvidd.
Diskussionen om en samtyckeslagstiftning har återkommit under flera perioder. Invändningen mot dagens sexualbrottslagstiftning är att fokus vid våldtäktsrättegångar ofta kommer att handla om att bevisa att den åtalade haft uppsåt
att våldta och att det varit tydligt att handlingen skett mot målsägandes vilja. Med andra ord, den våldtagna måste bevisa att hon sagt nej på ett sådant sätt som inte kan missförstås. Tanken är att en samtyckeslagstiftning skulle bidra till att
vända på frågeställningen och förmå rättsväsendet att ställa frågan huruvida den åtalade kan hävda att målsägande gett
sitt medtycke till samlag eller sexuell samvaro.
Frågan om utformning och införande av en samtyckeslagstiftning i sexualbrottslagstiftningen har utretts tidigare
2010 och i en pågående parlamentarisk utredning som ska presentera sina förslag under vårvintern 2016. 2010 års utredning ansåg inte att det borde föreligga en ren samtyckeslagstiftning, det vill säga en reglering där bristande samtycke
är det enda och uteslutande brottsrekvisitet. Utredarna föreslog att lagstiftningens struktur skulle behållas, men regleringen kompletteras för att fånga upp fler typer av situationer. 2014 års sexualbrottskommitté fick i uppdrag att se över
om det behövs en samtyckesbaserad reglering för våldtäkt.
Kritiker menar att en samtyckeslagstiftning inte kommer att ha en reell effekt eller leda till att fler förövare döms.
Dessutom anser man att det finns en risk för ett ökat fokus på offret, samtidigt som det kommer att vara svårt att definiera vad som ska skilja ett giltigt samtycke från ett ogiltigt.
Förespråkare för en samtyckesreglering anser att en ny typ av reglering i våldtäktsfall behövs för att sända signalen
från lagstiftaren att sexuella kränkningar av andra människor inte accepteras. En samtyckesreglering innebär inte en
omvänd bevisbörda, det vill säga att den åtalade ska bevisa sin oskuld. Bevisbördan kommer även med en samtyckeslagstiftning att ligga på åklagarens ansvar.
LOs styrelse anser, att med utgångspunkt i att lagen kan sända ett signalvärde som kan påverka synen på sexualbrott
hos såväl allmänhet, som polis och rättsväsende, att det vore en fördel med en samtyckesregel i sexualbrottslagstiftningen. Däremot ligger frågan utanför de områden med påverkan på arbetsmarknad och arbetsliv där LO som facklig
samorganisation aktivt ska agera för att påverka.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 18.2 besvarad.
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I debatten deltog
Torbjörn Johansson, LOs styrelse
Victor Ryberg, Handels
Emmeli Renlund, Byggnads
Kajsa Nordin, Handels
Emmeli Persson, GS-facket
Lena O Jenemark, Livs
Linus Ekegren, Livs
Karolina Alehall, Kommunal
Stefan Johansson, Målareförbundet
Lars Holmström, Byggnads
Monica Enarsson, IF Metall
Marie Jokio, Kommunal
Moa Neuman, HRF
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Victor Ryberg, Handels m.fl. yrkande om bifall på motion 18.2,
–– Styrelsens bifall till yrkandet om bifall på motion 18.2.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 18.1.
Kongressen beslutade
att bifalla motion 18.2.
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18.1 Socialförsäkringssystemet
Motionerna 18.3–18.9 samt 17.37 andra att-satsen
18.3
Säkerställ den sociala lönedelen
Industrifacket Metall avd 2 Norrbotten
I förhandlingar har vi valt att öka vår gemensamma trygghet, genom att
avstå löneökningsutrymme till förmån för en ökad social lön, vars ändamål
är att trygga löntagarnas behov vid sjukdom, ålderdom, arbetslöshet, arbetsskada och föräldraskap.
De senaste åren, under Alliansens politiska ledning, har vi sett en minskning av löntagarnas sociala lönedel, som har sänkts från 28,02 procent (2007)
till 21,67 procent (2015). Det är en förändring med hela 6,35 procent. Denna
minskning har möjliggjorts av begränsningar i försäkringarna, vilket lett
till stora överskott som sedan förts över till den allmänna löneavgiften, som
använts till allmänt budgetförstärkande syften.
Enligt SCB-statistik på den totala lönesumman uppgick denna till 1 520
miljarder (2014) och värdet på dessa 6,35 procent är i kronor 96,5 miljarder
på årlig basis. Alliansen har under sina år i regeringsställning gjort så stora
skattelättnader att dessa medel – löntagarnas sociala lön – kommer bli svåra
att återställa för att användas till de ändamål det ursprungligen var tänkt till.
När nu förändringar i arbetslöshetsförsäkringen genomförts, med höjda
nivåer i ersättningen, kostnader som prognosticeras öka i sjukförsäkring,
föräldraförsäkring, arbetsskadeförsäkring kommer att kräva förstärkta finanser. Ska då löntagarna återigen finansiera detta?
Vi måste se till att ha en stabilitet i våra arbetsgivaravgifter, där frågan
om hur våra överskott ska hanteras på ett långsiktigt stabilt sätt, där vi oberoende av regering kan vara säkra på att löntagarnas sociala lön används till
rätt ändamål.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att löntagarnas representanter
får vetorätt i frågan om att använda deras sociala lön till allmänt budgetförstärkande medel samt
att säkerställa att arbetsgivaravgifterna används till de ändamål de var avsedda för.
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18.4
Individuell föräldraförsäkring
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
I dagens samhälle ser vi hur kvinnor blir orättvist behandlade på många
olika sätt. Det handlar bland annat om lägre löner, sämre förutsättningar
att bygga karriär och ofrivilligt deltidsarbete. LO som en jämställd organisation bör verka för en individuell föräldraförsäkring eftersom det skulle
vara ett stort steg framåt för jämställdheten på arbetsmarknaden, då män i
regel tar ut en femtedel av föräldrapenningen.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för en individuell föräldraförsäkring och se detta som en
prioriterad fråga.

18.5
Individualisera föräldraförsäkringen
Hotell- och restaurangfacket avd 02 Stockholm–Gotland
Jämställdhet får vi vänta länge på verkar det som, särskilt som det gång på
gång visar sig att kvinnor i Sverige står för en stor majoritet av allt uttag ur
föräldraförsäkringen. För en organisation som påstår sig ha en feministisk
grundsyn borde det vara självklart att se att det inte räcker med att kvotera
vissa mindre delar i föräldraförsäkringen. Det är i allra högsta grad en central fråga att verka för att föräldraförsäkringen individualiseras.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att föräldraförsäkringen individualiseras.

18.6
Lika lön oavsett kön! Eller …?
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
Trots att det svenska samhället i många avseenden kan anses vara ett föredöme jämfört med många andra länder så är det tyvärr ett odiskutabelt
faktum att kvinnors löner generellt sett är lägre än mäns. Denna orättvisa
följer med genom hela livet då även kvinnors pensioner är lägre än mäns.
Detta beror inte bara på att fler kvinnor än män jobbar ofrivilligt deltid
under flera år av sitt liv.
Sammantaget är det många åtgärder som behövs för att inom rimlig tid
radera skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner. Forskning visar att
det finns ett samband mellan kvinnors låga löner och deras höga uttag av
föräldraledighet och VAB-dagar. Det är dags att LO tar strid mot den djupa
orättvisa som de låga kvinnolönerna innebär genom att aktivt arbeta för ett
mer jämställt uttag av föräldraledighetsdagar och VAB-dagar. En förbättring av föräldraförsäkringen så att ersättningsnivån höjs och inkomsttaket
likaså det höjs är ett sätt. Ett annat sätt är en individualisering av föräldraförsäkringen. Ett barn har två föräldrar och båda är lika viktiga! Genom
att individualisera föräldraförsäkringen blir det än mer klart och tydligt.

536 |

KONGRESSPROTOKOLL – LOs 28e ORDINARIE KONGRESS

Många män behöver tyvärr det stödet inte bara när de ska ”förhandla”
med sina arbetsgivare om föräldraledighet utan även när de ska ”förhandla”
med sin partner. Sjukförsäkringen tillåter inte att dagar överlåts till livskamraten och det är egentligen lika självklart som det borde vara att föräldraledighetsdagar inte borde kunna överlåtas.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO med kraft ska verka för att regering och riksdag höjer ersättningsnivån och taket i föräldraförsäkringen samt
att LO med kraft ska verka för att regering och riksdag genomför en individualisering av föräldraförsäkringen.

18.7
Föräldraförsäkring
Handelsanställdas förbund avd 20 Stockholm
Vi ser i dag att det är ett extremt ojämnt uttag av föräldraledigheten mellan
kvinnor och män. Kvinnor tar ut hela 75 procent av den, vilket innebär ett
flertal försämringar för kvinnans ställning på arbetsmarknaden.
Vi som facklig organisation behöver vara framträdande i alla samhällspolitiska forum, för att driva frågor som ger våra medlemmar mer tid, makt
och inkomst. Vi behöver våga tänka utanför boxen och se var debatten bör
ligga. Vi vill därför vara framträdande i rollen som samhällspolitisk aktör
för att individualisera föräldraförsäkringen. Detta räcker däremot inte. Vi
vill självklart också förbättra försäkringen så att alla oavsett tidigare inkomst ska kunna leva ett drägligt liv med sin familj, men samtidigt ha kvar
en stark position på arbetsmarknaden.
Vi vill väl ha mer tid med våra familjer och även då ha en dräglig inkomst att leva på?
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för en individualiserad föräldraförsäkring samt
att LO ska verka för en utvidgad och förbättrad föräldraförsäkring.

18.8
Strävan mot en jämlikare föräldraförsäkring
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
I nuläget är föräldraförsäkringen utformad så att den förälder som tjänar
minst är hemma mest, på grund av de ekonomiska effekterna. Vi vill jobba
mot en mer jämlik framtid. Därför bör 80 procent av de som tar ut föräldraförsäkringen få 80 procent av sin ordinarie lön. Detta skulle främja att
fler skulle välja att vara föräldralediga.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska jobba för att 80 procent av de som utnyttjar föräldraförsäkringen
ska få ut 80 procent av ordinarie lön.
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18.9
Föräldraledighet
Fastighetsanställdas Förbund avd Lidköping
Enligt föräldraledighetslagen § 10 har man endast rätt till tre ledighetsperioder per år, men vad en period innebär står det inget om. Många arbetsgivare tolkar reglerna som att när man tar ut del av dag eller endast en dag
så räknas det som en period. Detta missgynnar främst ensamstående föräldrar och kvinnor!
Vi anser att det måste vara möjligt att kunna ta ut flera kortare perioder
eftersom både förskola, skola och fritids har flera dagar per termin då de har
vidareutbildning. Det ska även vara möjligt att följa med på utvecklingssamtal utan att behöva ta tjänstledigt eller ta ut semester.
Föräldraledighetsperioderna måste vara ämnade för att föräldrar ska
kunna vara med sina barn en längre sammanhängande tid för att komma
varandra närmare och knyta banden bättre!
Vi föreslår att kongressen beslutar
att en ledighetsperiod är minst en kalendermånad och att det ska utökas
till fem perioder i föräldraledighetslagen.

538 |

KONGRESSPROTOKOLL – LOs 28e ORDINARIE KONGRESS

Utlåtande motionerna 18.4–18.9 samt 17.37 andra att-satsen
18.4
att LO ska verka för en individuell föräldraförsäkring och se detta som en prioriterad fråga.
18.5
att LO verkar för att föräldraförsäkringen individualiseras.
18.6
att LO med kraft ska verka för att regering och riksdag höjer ersättningsnivån och taket i föräldraförsäkringen samt
att LO med kraft ska verka för att regering och riksdag genomför en individualisering av föräldraförsäkringen.
18.7
att LO ska verka för en individualiserad föräldraförsäkring samt
att LO ska verka för en utvidgad och förbättrad föräldraförsäkring.
18.8
att LO ska jobba för att 80 procent av de som utnyttjar föräldraförsäkringen ska få ut 80 procent av ordinarie lön.
18.9
att en ledighetsperiod är minst en kalendermånad och att det ska utökas till fem perioder i föräldraledighetslagen.
17.37 andra att-satsen
att LO under kongressperioden ska verka för att förändra så att uttag av ersättning för vård av barn blir enklare och att
ersättningen ska motsvara den verkliga tid man förlorar.
Motionerna 18.4 till 18.9 samt motion 17.37 andra att-satsen behandlar alla behoven av att på olika sätt reformera föräldraförsäkringen. Motionerna 18.4 till 18.7 yrkar på att föräldraförsäkringen ska individualiseras. Motionerna 18.6 och 18.8
yrkar vidare på att ersättningsnivåerna ska höjas. Motion 18.9 yrkar på att definitionen av vad som räknas som en ledighetsperiod bör regleras tydligare och motion 17.37 andra att-satsen att ersättningsreglerna för tillfällig föräldrapenning
bör förändras så att timanställda inte missgynnas.
Föräldraförsäkringens utformning är av central betydelse för kvinnors och mäns villkor på arbetsmarknaden och för
kvinnors möjlighet att vara ekonomiskt självförsörjande livet ut. Föräldraförsäkringen är, liksom andra socialförsäkringar,
uppbyggd kring principen om inkomstbortfallsersättning knuten till den enskilda individen. I och med att försäkringen är
kopplad till individen och inte till hushållet har den inneburit starka drivkrafter för både kvinnor och män att etablera sig
på arbetsmarknaden innan de skaffar barn. Jämfört med andra typer av välfärdssystem där de sociala ersättningssystemen vid barnafödsel antingen är knutet till hushållet, ges i form av en mycket låg basersättning eller inte existerar alls, så
är det tydligt att den svenska familjepolitiken bidragit till att mödrar med såväl kort som lång utbildning finns på arbetsmarknaden, samtidigt som nativiteten är hög. Den svenska föräldraförsäkringen i kombination med en utbyggd offentligt
subventionerad barnomsorg har gjort det förhållandevis enkelt att kombinera förvärvsarbete med att bilda familj.
Föräldraförsäkringen består i dag av 480 dagar, 390 dagar som ersätts på sjukpenninggrundande nivå och 90 dagar
på så kallad lägstanivå à 180 kronor per dag. I dag ligger taket i föräldraförsäkringen på tio prisbasbelopp, jämfört med
7,5 prisbasbelopp i sjukförsäkringen. Försäkringen kan användas fram till det att barnet fyller 12 år, men 80 procent av
dagarna måste användas under barnets fyra första år.
Försäkringen är redan i dag individualiserad och har varit det sedan den infördes 1974 även om den då endast var 180
dagar lång. Hälften av dagarna tillfaller respektive vårdnadshavare. Däremot finns det möjlighet för en vårdnadshavare
att överföra alla utom 90 av sina ersättningsdagar till den andra vårdnadshavaren. Vid sidan av föräldraförsäkringen regleras föräldrars möjlighet att vara tjänstlediga för att ta hand om sina barn i föräldraledighetslagen.
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Trots att föräldraförsäkringen går att dela jämställt tar kvinnor ut den stora majoriteten av föräldrapenningdagarna
och den tillfälliga föräldrapenningen. Fördelningen av betalt och obetalt arbete återskapar och konserverar könsmönster.
Det tenderar därför fortfarande att ses som ”naturligt” att män i högre grad tar ansvar för det avlönade arbetet och kvinnor för det obetalda omsorgs- och hushållsarbetet i hemmet. Utvecklingen mot ett mer jämställt arbetsliv går långsamt.
Med ett mer jämställt uttag av föräldraledighet och tillfällig föräldrapenningar (vab-dagar) skulle företag och organisationer sannolikt se det som rationellt att till exempel erbjuda både kvinnor och män heltid i större utsträckning. Det
skulle också innebära att kvinnor inte missgynnas i arbetslivet på det sätt som kan ske i dag. Med bakgrund i kvinnors
långa föräldraledigheter kan arbetsgivare uppfatta det som rationellt att premiera manliga anställda eftersom förväntningen är att de i lägre utsträckning än kvinnor kommer att vara frånvarande på grund av föräldraledighet och vård av
barn. Som LO visat i rapporten Sveriges jämställdhetsbarometer – Tid, makt och pengar är kvinnors barnafödande och
föräldraledighet också knutet till långa perioder av deltidsarbete, i vissa fall i flera decennier.
Försäkringen har kontinuerligt förlängts och byggts ut med olika typer av ersättningsnivåer. Dagens regelverk är
generöst i antal ersättningsdagar och ger stor möjlighet att använda försäkringen på ett flexibelt sätt, både vad gäller
exempelvis att förlänga ledigheten utan att använda ersättningsdagar och möjlighet att ta ut ledighet som del av dag.
Dessutom innehåller försäkringen en så kallad snabbhetspremie som innebär att kvinnor som blir gravida inom en viss
period efter sin senaste graviditet får behålla sin ursprungliga nivå på den sjukpenningsgrundande inkomsten oavsett
sysselsättningsgrad eller om de är hemma på heltid.
Konsekvensen av de generösa och flexibla ledighetsreglerna är dels att trots att tanken är att försäkringens tillfaller
vårdnadshavarna med hälften var, är det kvinnor som blir borta från arbetslivet under mycket långa perioder med de
negativa effekter det har på jämställdheten. Dels skapar reglerna en krånglig och svårhanterlig försäkring för såväl föräldrar som arbetsgivare. Dessutom finns det tydliga klassaspekter i användningen av försäkringen. De grupper av föräldrar som är beroende av den rätt till ledighet som ersättningsdagarna ger, även senare under barnens uppväxt, är oftare
tvungna att använda samtliga dagar under de första åren, medan grupper av föräldrar som har högre inkomst och större
inflytande över sina arbetstider kan spara dagar under långa perioder. Föräldraförsäkringens negativa effekter slår med
andra ord även mot jämlikheten.
LO har länge engagerat sig i familjepolitiska frågor och föräldraförsäkringens utformning är av central betydelse eftersom den har en direkt effekt på kvinnors sysselsättningsgrad och förvärvsmönster. LO kan inte acceptera en föräldraförsäkring som ger till konsekvens att kvinnor får sämre villkor, löner och karriärmöjligheter än män. Om försäkringen leder
till inlåsningseffekter för kvinnor måste den ses över och förändras. Vid LO-kongressen 2004 beslutades att LO skulle
driva på för en tredelad försäkring. Vid senare beslut har LOs styrelse beslutat att driva på för ökad individualisering av
försäkringen och i 2016 års kongressrapport yrkar LO på att föräldraförsäkringen ska delas lika och att den i ett första
steg ska tredelas.
Föräldraförsäkringens utformning var föremål för politiska diskussioner och utredningar i början av 2000-talet, men
under drygt tio år har frågan om individualisering och fler reserverade månader inte aktualiserats. Det senaste året
har de politiska förslagen och kraven åter väckts. Delegationen för jämställdhet i arbetslivet föreslog våren 2015 att en
tredelning av föräldraförsäkringen bör utvärderas och att försäkringen, om effekterna på jämställdheten inte är de som
eftersträvas, bör individualiseras enligt en tydlig tidsplan.
LO har under det senaste året drivit på regeringen för att initiera en översyn av föräldraförsäkringen. I början av februari tillsattes Föräldraförsäkringsutredningen med uppdrag att se över reglerna för föräldraförsäkringen och föräldraledighetslagen. Syftet är att minska föräldraförsäkringens negativa effekter på jämställdheten, förenkla regelsystemet,
anpassa försäkringen efter ett modernt arbetsliv och att göra försäkringen tillgänglig för fler typer av familjekonstellationer. I uppdraget ligger att analysera konsekvenserna av fler reserverade månader samt en full individualisering av
föräldrapenningdagarna. LO kommer att ha nära kontakt med utredningen under processens gång.
LOs styrelse anser att det är viktigt att förstärka den individuella inkomstförsäkringsprincipen i socialförsäkringssystemet. Jämfört med andra socialförsäkringar utgör föräldraförsäkringen ett undantag genom att den till stor del går att
dela mellan de försäkrade föräldrarna. Det ger å ena sidan flexibilitet i användningen, å andra sidan har det stora negativa effekter på kvinnors livsinkomster och arbetsmarknadsvillkor.
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LOs styrelse anser att föräldraförsäkringen bör delas lika mellan föräldrarna och att den i ett första steg bör tredelas.
Givet föräldraförsäkringens redan generösa längd är det inte rimligt att förlänga försäkringen ytterligare. Hela regelverket i föräldraförsäkringen är i stort behov av översyn och reformer för att bli jämställd, jämlik och effektiv. Frågan om
effekterna av individualisering måste sättas i relation till andra eventuella förändringar i regelverket, som exempelvis en
förkortning av den period då föräldrapenningen kan användas, ett slopande av de lågt ersatta lägstanivådagarna eller
förslag som gör det möjligt för fler än två vårdnadshavare att använda sig av försäkringen för gemensamma barn. LO
kommer att följa Föräldraförsäkringsutredningens arbete på nära håll och arbeta för att de förslag som läggs understödjer en jämställd och jämlik försörjar-/omsorgsmodell i föräldraförsäkringen.
Motion 18.6 yrkar på att LO ska verka för att ersättningsnivån och taket i föräldraförsäkringen bör höjas. Förslaget
om takhöjning brukar oftast ses som en del i en strategi att få fler män att ta ut föräldraledighet. LOs styrelse anser att
främst två skäl talar mot en höjning av ersättningstaket i föräldraförsäkringen. För det första att ersättningstaket i försäkringen redan i dag är högre än i andra socialförsäkringar. Därför är det inte prioriterat att lägga ytterligare resurser
på att höja taknivån. För det andra visar Försäkringskassan och flera forskningsrapporter att mäns inkomster inte har
den avgörande betydelse för deras uttag som ofta antas. Utbildningsnivå är av större betydelse. Dessutom har de flesta
anställda med kollektivavtal olika former av föräldralön som kompenserar för inkomstbortfallet. LOs styrelse anser i
relation till de förbättringar som behövs göras inom till exempel arbetslöshetsförsäkringen inte heller att det är prioriterat att höja ersättningsnivån från dagens nivå om 80 procent av den sjukpenningsgrundande inkomsten.
Motion 18.8 yrkande om att 80 procent av de som nyttjar föräldraförsäkringen ska få ut 80 procent av ordinarie lön
tolkar LO-styrelsen att gälla inom dagens ersättningstak. En stor del av de anställda kan i dag få ytterligare ersättning
genom kollektivavtal. LOs styrelse uppfattar att motionärens yrkande redan i dag är uppfyllt.
Motion 17.37 tar upp problemet med att det är svårt för timanställda att få ut ersättning för vård av barn via den tillfälliga föräldrapenningen motsvarande den arbetstid man verkligen förlorar. Föräldraförsäkringsutredningen har i uppdrag
att se över regelverket för både föräldrapenning och den tillfälliga föräldrapenningen, med särskilt fokus på effekterna
för föräldrar med osäkra anställningar. LOs styrelse anser att utredningen bör utreda det problem motionären tar upp.
Motion 18.9 yrkar på att ledighetsperioderna i föräldraledighetslagen fastställs till minst en månad och utökas till fem
perioder. LOs styrelse anser att det avsevärt skulle minska flexibiliteten i försäkringen. Vad som räknas som en föräldraledighetsperiod är avhängigt förälderns anmälan av ledighet till Försäkringskassan och det skulle motverka försäkringens syfte att fastställa en minsta ledighet. Däremot är detta ett återkommande problem i relation till arbetsgivares
bedömning. LOs styrelse anser att frågan bör behandlas inom ramen för Föräldraförsäkringsutredningen, men att det
även finns möjlighet att tydliggöra regelverket inom ramen för avtalsförhandlingar om föräldralön.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionerna 18.4, 18.5, 18.6 andra att-satsen, 18.7, 18.8 och 17.37 andra att-satsen besvarade samt
att avslå motionerna 18.6 första att-satsen och 18.9.
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I debatten deltog
Jan-Olof Gustavsson, Målareförbundet
Rebecca Borck, Livs
Tea Pettersson, Kommunal
Jessica Sahlström, Handels
Josefine Bäckström, HRF
Anna Bergström, Seko
Marie Energård, Kommunal
Barbro Andersson, Kommunal
Sofie Franzen, Kommunal
Anton Levein, Elektrikerförbundet
Torgny Handreck, Kommunal
Sandra Karakas, Kommunal
Thomas Andersson, Byggnads
Alejandro José Caviedes Pinilla, Kommunal
Frida Christensson, Handels
Anders Ferbe LOs styrelse
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Jan-Olof Gustavsson, Målareförbundet m.fl. yrkande om bifall på motion 18.4,
––Tea Pettersson, Kommunal m.fl. yrkande om bifall på motion 18.4 med
följande tilläggs-att-sats: att LO ska verka för en individualiserad föräldraförsäkring utan möjlighet att överlåta dagar,
––Rebecca Borck, Livs yrkande om bifall på styrelsens utlåtande på motion
18.4,
––Jessica Sahlström, Handels m.fl. yrkande om bifall på motion 18.5,
––Frida Christensson, Handels m.fl. yrkande om bifall på motion 18.7.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla motionerna 18.4, 18.5, 18.6 andra att-satsen, 18.7 första att-satsen.
Kongressen beslutade
att bifalla tilläggs-att-satsen på motion 18.4.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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18.2 Sjukförsäkring
Motionerna 18.10–18.15 samt 14.68 fjärde att-satsen
18.10
Brister och problem i sjukförsäkring och rehabilitering
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
Stora summor satsas varje år på att rehabilitera sjuka tillbaka till arbete. Exakt hur mycket vet ingen och Sverige är inte ensamt om att som en mogen
välfärdsstat tampas med gränsdragning för vad som ska anses som ohälsa
och arbetsförmåga.
Läkarna uppger själva att det är svårt att hantera rollen som patienternas
behandlande läkare och samtidigt vara intygsutfärdare till Försäkringskassan. Två av tre läkare säger sig ta hänsyn till patientens motivation och vilja
att återgå till arbete vid en sjukskrivning. Samtidigt anser 70 procent av läkarna att det är svårt att bedöma i vilken grad patienten kan arbeta, trots
sjukdom. Lika många läkare anser det svårt att hantera sjukskrivningsärenden där man tvivlar på patientens bedömning av arbetsförmågan i relation
till beskrivna besvär. Läkarna uppger dessutom att de och sjukvården skulle
kunna göra mer för att förkorta eller undvika sjukskrivningar, bland annat
genom bättre samarbete mellan hälso- och sjukvårdens verksamheter, kortare utredningstider och väntetider.
Försäkringskassans handläggare uppger å sin sida att det är svårt att få
in begärda handlingar från läkare. 80 procent av handläggarna tycker det är
svårt att hantera ärenden där man upplever att läkaren sjukskrivit enbart utifrån den försäkrades egna uppfattningar om sin sjukdom och arbetsförmåga.
Tankar om förändringar och förbättringar för de sjuka
All rehabilitering bygger på att den sjukskrivne ska återfå förmågan såväl
fysiskt som psykiskt. Men det förutsätter att hälso- och sjukvården reorganiseras så att det finns spetskompetens på ett antal områden. Fler hälsocentraler behöver kompetensen multimodal rehabilitering och KBT, kognitiv
beteendeterapi.
Företagshälsovårdens kompetens måste stärkas för att klara utmaningarna i framtiden, bland annat med hjälp av arbets- och medicinska kliniker
så att sjukskrivna kan återfå arbetsförmågan så snabbt som möjligt.
Den sjukskrivnes besvär måste fastställas så tidigt som möjligt samt att
utifrån de medicinska besvären se över vilka möjligheter som finns till återgång i arbetet eller annat arbete. Det krävs utbildning/teori/praktik för
återgång till det egna arbetet eller annat arbete. Försäkringskassan ska ha
utökade befogenheter att kunna bevilja rehabersättning mer än ett år.
Försäkringskassan ska verkställa att den sjukskrivne får prova förmågan
i annat arbete samt att man klarar av detta innan sjukpenning/sjukersättning dras in.
Försäkringskassan befogenheter ska utökas till att kunna initiera medicinsk rehabilitering.

P u n k t 1 8 – V ä lf ä r d e n

| 543

Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering bör skärpas.
Personer med funktionsnedsättningar och äldre arbetstagare ska ges möjlighet till sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden med ersättning från
sjukförsäkringen och vid behov ges möjligheter till arbetsträning under den
tid Försäkringskassan anser det befogat.
Försäkringskassan ska ges möjlighet att bevilja ersättning till arbetsgivare för personer som har nedsatt arbetsförmåga.
Behandlande läkares medicinska underlag bör innehålla en enklare beskrivning av individens arbetsförmåga så inte de sjukas tid går till pappershantering.
Sjukförsäkringen ska bygga på försäkringstanken. Systemet ska ha tydliga regelverk om när ersättning kan lämnas och i vilka situationer ersättning kan ges.
De sociala trygghetssystemen behöver tillföras nya principer. Systemen
ska ha samma tolkning av begreppet ”arbetsför”. De ska också vara överlappande. En myndighet ska inte kunna släppa det ekonomiska ansvaret för en
enskild individ innan det är klarlagt vilken annan myndighet som tar över.
Utveckla arbetslinjen så att krav inte enbart ställs på den enskilde. Denna
ska också kunna ställa krav på samhället när det gäller goda möjligheter till
utbildning, kompetensutveckling och rehabilitering.
Arbetsmarknadens parter har ett ansvar för att upprätthålla arbetslinjen
och bör till exempel aktivt medverka till att omställningen fungerar på ett
bra sätt och som leder till nya anställningar.
Hälso- och sjukvården samt företagshälsovården reorganiseras så att resurserna används optimalt och tydliggör vem som ska göra vad.
Avslutningsvis, den som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden får för
lite hjälp. Den främsta orsaken är att Försäkringskassan har bantats och
fått för lite anslag från regeringarna och måste därför prioritera dem med
kortare sjukfrånvaro och utbetalningarna.
Noteras bör att de som står längst ifrån arbetsmarknaden kostar cirka
1,5 miljoner per person och år. Därför är det viktigt att vi använder resurserna rätt.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för de förändringar som beskrivs i motionen.

18.11
Sjukförsäkringen måste ändras
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
En stor rättsosäkerhet uppstod när riksdagen beslutade om en ny skrivning
i sjukförsäkringen 2008, som innebar att sjuka inte längre fick vara sjukskrivna med ersättning. Något som lett till att de sjuka blivit sjukare, vilket
forskningen tydligt visar.
Det var inte okunnighet, oförmåga eller ens ovilja att förstå effekterna
från högerregeringens sida som ledde fram till ändringarna. Deras motiv
var att försämra villkoren och sänka ersättningsnivåerna.
Tillsammans med andra försämringar i socialförsäkringssystemet, fram-
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för allt av arbetslöshetsersättningen, så har det skapats ett överskott på 155
miljarder kronor om året, pengar som använts till det så kallade jobbskatteavdraget. Detta genom att helt enkelt steg för steg höja den allmänna löneavgiften till att 2015 vara 10,15 procent av de totalt 31,42 procent. Detta är en
ren skatt och pengarna försvinner in i det stora svarta hålet – statsbudgeten.
En ren stöld av arbetares och tjänstemäns pengar. För avgifterna i socialförsäkringssystemet, de så kallade arbetsgivaravgifterna, är pengar som landets löntagare avstått från att ta ut i lön för att användas till att skapa trygghet vid sjukdom, arbetslöshet, ålderdom, arbetsskador och vid barnafödande.
Som en följd av de sänkta ersättningsnivåerna har allt fler fackförbund
tagit fram tilläggsförsäkringar för att trygga ekonomin för medlemmarna.
Något som innebär att de som tecknat dessa försäkringar betalar två gånger.
Detta trots att en som tjänar 25 000 kronor i månaden betalar in omkring
8 000 kronor i månaden för sin socialförsäkring, för att få sin trygghet vid
bland annat sjukdom, arbetslöshet och ålderdom.
Till de låga ersättningarna ska tilläggas att de sjuka i allt mindre utsträckning får den hjälp de har rätt till för att kunna återgå i arbete. Arbetsgivarna
tar alla chanser att undvika sitt rehabiliteringsansvar genom att utnyttja
möjligheterna som öppnats, som gör det möjligt att säga upp folk efter 180
dagar, genom att säga att det inte finns passande arbetsuppgifter. Därmed
tar man inte ansvar. Försäkringskassan ägnar mer tid och resurser på att
överklaga sjukas ersättning i domstolar, än att ägna sig åt rehabilitering
tillbaka till arbete. Orsaken är att Försäkringskassans ledning lydigt följer
de politiska direktiven och accepterar att deras anslag minskats kraftigt.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att sjukskrivnas ersättning ändras
till 80 procent av lönen upp till tio prisbasbelopp,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att Försäkringskassan får ökade
resurser till rehabilitering samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att pengarna som överförts från
socialförsäkringssystemet återförs.

18.12
En förändrad sjukförsäkring
Industrifacket Metall avd 2 Norrbotten
Tanken i vår välfärd har varit att våra försäkringssystem ska erbjuda ekonomisk trygghet när vi drabbas av sjukdom. Sedan mitten av 1990-talet inleddes en förändring av ersättningsnivån från i det närmaste 100 procent till i
dag 73–79 procent, beroende om man omfattas av kollektivavtalslösningar
som exempelvis AGS eller inte.
I undersökningar som gjorts tror en stor andel som tillfrågats att de
skulle klara högst ett par månaders sjukskrivning innan de skulle behöva
ta av besparingar, låna eller sälja egendom eller flytta för att klara sin ekonomiska standard. Fackligt anslutna löntagare har i regel skaffat sig denna
form av försäkring i större omfattning än övriga grupper. Uppskattningsvis har 1,6 miljoner av de fackliga centralorganisationernas medlemmar en
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extra sjukförsäkring. I dag saknar omkring en halv miljon löntagare kollektivavtalad försäkring och kan då förlora mellan 3 000 och 4 000 kronor
per månad vid sjukdom. De senaste åtta åren laborerade alliansregeringen
med löntagarnas trygghet i sjukförsäkringen. Genom att införa försämrade
villkor och ersättning vid sjukdom kunde de i stället sänka skatten för de
mest välmående i samhället.
Den politiska risk som finns i dag är det största hotet mot löntagarnas
trygghet i sjukförsäkringen. Förbättringar av den allmänna sjukförsäkringen,
tvinga företagarna att försäkra de anställda, skattelättnader för löntagare
och företagare som skaffar privat sjukförsäkring eller fortsätta på den inslagna vägen, är de alternativ som finns.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en ny modell av sjukförsäkringen införs där parterna får inflytande över försäkringen samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att arbetsgivarna fortsätter betala
sjuklön efter 14:e kalenderdagen och rekvirerar i efterhand ersättning
från försäkringen.

18.13
Många sjuka medlemmar hamnar i kläm
Kommunalarbetareförbundet avd Stockholms län
Många sjuka medlemmar hamnar i ekonomisk knipa och kommer i kläm
vid sjukskrivningar där Försäkringskassan inte anser att medlemmen är så
sjuk att den inte kan vara på arbetet och utföra ett arbete. I dessa fall dras
ersättningen in från Försäkringskassan.
Arbetsgivaren menar att de inte har något arbete att erbjuda och vill
därför gå till uppsägning av personliga skäl. Många går tillbaks och tvingar
sig till arbete. Vi har fått en sjuknärvaro.
Arbetsgivaren har inte gjort och fullföljt sitt rehabiliteringsansvar, inte
gjort arbetsanpassningar eller försökt att omplacera utifrån Arbetsmiljöverkets regler. Detta är ett problem då arbetsgivaren tar fram egna rehabiliteringsrutiner.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att arbetsgivaren ska betala sjuklön om Försäkringskassan
inte godtar sjukintyget,
att LO verkar för att arbetsgivaren ska betala sjuklön om Arbetsförmedlingen anser att den sjuke inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande
samt
att LO verkar för att arbetsgivaren måste göra rehabilitering, anpassat arbete eller omplacera utifrån Arbetsmiljöverkets regler.
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18.14
Sjukpenninggrundande inkomst
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Att den sjukpenninggrundade inkomsten är 80 procent av lön efter den 15:e
dagen. Men med ett tak på 709 kronor per dag. Vid arbetslöshet sjunker ersättningen till 486 kronor per dag.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ser över möjligheten för en justering av sjukpenningen vid arbetslöshet.

18.15
Avskaffa karensdagen
Transportarbetareförbundet
Det är i första hand de som har de tyngsta och stressigaste jobben, mest ansträngd privatekonomi, det sämsta hälsotillståndet och den lägsta utbildningen som går till jobbet när de är sjuka.
Sjuknärvaron är en tydlig klassfråga. De grupper som har sämst arbetsmiljö och ofta lägre inkomster är också de som går till jobbet vid sjukdom.
Detta är en av många pusselbitar som leder fram till att samhällsklyftorna
ökar. Att ekonomiskt straffas för att man drabbats av sjukdom är oanständigt och orättvist.
Karensdagen infördes för att undvika att arbetstagare sjukanmäler sig
för att de inte orkar gå till jobbet. Konsekvensen av införandet var att sjukanmälningarna sjönk. Framförallt på grund av att många arbetstagare inte
har råd att vara hemma en dag utan sjukersättning.
Följden av att den som är sjuk går till jobbet är att smittan sprids till
arbetskamraterna. I många fall innebär detta en större minskning av produktionen för företaget/arbetsgivaren och karensdagen riskerar därmed att
vara rent kontraproduktiv.
Dessutom drabbar detta framförallt ensamstående föräldrar samt arbetstagare med en redan svag ställning på arbetsmarknaden.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ges i uppdrag att politiskt verka för att slopa karensdagen i sjukförsäkringssystemet.
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Utlåtande motionerna 18.10–18.15 samt 14.68 fjärde att-satsen
18.10
att LO ska verka för de förändringar som beskrivs i motionen.
18.11
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att sjukskrivnas ersättning ändras till 80 procent av lönen upp till 10 prisbasbelopp,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att Försäkringskassan får ökade resurser till rehabilitering samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att pengarna som överförts från socialförsäkringssystemet återförs.
18.12
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en ny modell av sjukförsäkringen införs där parterna får inflytande över
försäkringen samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att arbetsgivarna fortsätter betala sjuklön efter 14:e kalenderdagen och
rekvirerar i efterhand ersättning från försäkringen.
18.13
att LO-kongressen beslutar att LO verkar för att arbetsgivaren ska betala sjuklön om Försäkringskassan inte godtar
sjukintyget,
att LO-kongressen beslutar att LO verkar för att arbetsgivaren ska betala sjuklön om Arbetsförmedlingen anser att den
sjuke inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande samt
att LO-kongressen beslutar att LO verkar för att arbetsgivaren måste göra rehabilitering, anpassat arbete eller omplacera utifrån Arbetsmiljöverkets regler.
18.14
att LO ser över möjligheten för en justering av sjukpenningen vid arbetslöshet.
18.15
att LO ges i uppdrag att politiskt verka för att slopa karensdagen i sjukförsäkringssystemet.
14.68 fjärde att-satsen
att LO ska verka för att en rehabiliteringsförsäkring, som finansieras genom arbetsgivaravgifter, införs i socialförsäkringssystemet.
LO-kongressen 2012 beslutade att tillsätta en välfärdsutredning, som nu är avslutad. LOs styrelse har i juni 2013, på
förslag från välfärdsutredningen, ställt sig bakom ett åtgärdsprogram i sjukförsäkringsfrågan, Framtidens sjukförsäkring
– en rimligare försäkring och ett rymligare arbetsliv. Innehållet i detta program samt i det relativt omfattande remissvaret
till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) bedöms fortfarande i huvudsak vara giltigt.
När någon blir sjuk får detta inte innebära en oro för hur ekonomin ska gå ihop. Den sjuke ska, istället för att stressas
ytterligare, få möjlighet att koncentrera sig på återhämtning och tillfrisknande. Styrelsen anser att sjukförsäkringen
även i fortsättningen bör vara en integrerad del av statsbudgeten och att huvudansvaret för försäkringen ska ligga på
statsmakten. Det ger förutsättningar för långsiktig stabilitet och riskutjämning över hela medborgarkollektivet – vilket i
praktiken innebär en solidarisk omfördelning av resurser mellan kvinnor och män, mellan lågavlönade och högavlönade
och mellan olika perioder i våra liv.
I detta sammanhang finns det dock anledning att understryka att sjukförsäkringen är och bör förbli ett socialförsäkringssystem och inte får utvecklas till att allt mer bli ett bidragssystem (se motionerna 18.11 och 18.12 ). Styrelsen anser
att statsmakten därför tydligt måste markera att huvudprincipen ska vara att de sociala avgifterna ska gå till de ändamål
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de är avsedda för. Styrelsen anser samtidigt att det är viktigt att statsbudgeten ska kunna användas som något av en
”buffertfond” för att över tid parera utgiftssvängningar i båda riktningarna, exempelvis på grund av förändringar i sjukoch ohälsotalen. Tanken är alltså inte att skapa så ”raka rör” att en rimlig flexibilitet omöjliggörs.
Huvudsaken är att medel avsatta till sjukförsäkringen, så som beskrivs i motionerna 18.11 och 18.12 och som skett
framförallt under åren med moderatledd regering, inte systematiskt används för att finansiera avdrags- och skattesänkningar eller utgiftsökningar på andra politikområden. Det är därför viktigt att inskärpa att sjukförsäkringsavgiften
motsvarar ett löneutrymme som löntagarna avstått ifrån, för att tillförsäkra sig ett offentligt försäkringsskydd i händelse
av sjukdom som nedsätter arbetsförmågan. Samtidigt är frågan om rätten till ersättning från sjukförsäkringen en fråga
som rör medborgarrätt och rättssäkerhet, vilket gör att ett tydligt politiskt ansvar måste kunna utkrävas från regering
och riksdag.
Styrelsen anser, i likhet med första att-satsen i motion 18.11, att sjukförsäkringen ska ge ett fullgott inkomstskydd.
Styrelsen anser att inkomsttaket under denna mandatperiod bör höjas till motsvarande tio prisbasbelopp. Inkomsttaket
bör dessutom kopplas till löneutvecklingen i ekonomin. Men styrelsen vill samtidigt vara tydlig med (se motion 18.14) att
sjukpenningen vid arbetslöshet inte ska vara högre än arbetslöshetsersättningen.
Motion 18.15 tar upp frågan om karensdagen i sjukförsäkringen. Styrelsen anser, i enlighet med motionären samt
beslut vid LO-kongressen 2012 och förslag i det program styrelsen ställt sig bakom, att karensdagen bör avskaffas.
Karensdagen slår orättvist mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Karensdagen riskerar också att leda till ökad
smittspridning och att den som av medicinska skäl borde vara sjukskriven avstår från detta, vilket enligt tillgänglig
forskning riskerar att försämra folkhälsan.
Motionerna 18.10, 18.11, 18.12 och 18.13 berör alla, utifrån lite olika perspektiv, huvudsakligen de förändringar i sjukförsäkringen som alliansregeringen drev igenom sommaren 2008 – den så kallade rehabiliteringskedjan. Dessa förändringar innebar i ett flertal avseenden ett gigantiskt systemskifte. Då infördes bland annat absoluta tidsgränser för när
och hur den sjukskrivnes arbetsförmåga ska prövas.
Konsekvensen av dessa sjukregler har i många enskilda fall varit förödande och skapat stora mänskliga tragedier, där
anhöriga, släkt eller vänner, olika välgörenhetsorganisationer och kommunernas socialkontor tvingats gripa in. Värst
drabbade är kvinnor i LO-förbunden med relativt sett låga löner. Det handlar alltså om att, med dagens sjukförsäkringsregler, både skapas det nya och förstärka gamla köns- och klassorättvisor. Ett steg framåt är definitivt avskaffandet av
den bortre tidsgränsen. Men mycket mer behöver göras, till exempel måste karensdagen i sjukförsäkringen avskaffas
(motion 18.15).
Kravställandet i rehabiliteringskedjan är i dag, som flera motionärer lyfter fram, allt för ensidigt inriktad på den enskilde försäkrade. Motsvarande krav/incitament saknas dock nästan helt och hållet när det gäller de aktörer som verkligen
kan se till att den enskilde får tillgång till en individuellt anpassad och kvalitetssäkrad medicinsk och arbetslivsinriktad
rehabilitering – det vill säga arbetsgivaren, de ansvariga myndigheterna samt sjukvården. Den problembild som växer
fram när dagens situation analyseras är mycket bekymmersam. De svenska arbetsgivarna har exempelvis, när situationen i jämförbara länder i Europa analyseras, i dag ett relativt litet ansvar för återgången i arbete.
I motion 18.10 berörs frågan om arbetsförmågeprövning och vilka krav som kan och bör ställas på arbetsgivare, läkare respektive Försäkringskassan för att stärka rättssäkerheten och underlätta återgång i arbete för den som drabbats av
nedsatt arbetsförmåga. Tyvärr är motionens att-sats alltför allmänt hållen vilket gör att motionen måste avslås.
Styrelsens anser att det behövs en betydligt mer individanpassad, kvalitetssäkrad och rättssäker arbetsförmågebedömning än den vi har i dag. Det är viktigt att hitta fram till en balanspunkt så att arbetsgivarens ansvar för anpassning
och rehabilitering tydliggörs och att selektion på grund av hälsoskäl undviks. Att använda sjuklöneperioden på det sätt
som krävs i motionerna 18.12 och 18.13 riskerar dock, så som styrelsen bedömer det, att leda till ökad selektion och att
arbetsgivarna i större utsträckning än i dag drar sig för att anställa personer med ohälsohistoria.
I LOs åtgärdsprogram finns en rad andra konkreta förslag på detta område. Att arbetsgivaren vid arbetsanpassning
och omplacering måste följa Arbetsmiljöverket regler, så som krävs i motion 18.13, är viktigt. De aktuella regelverken och
lagstiftningen bör dessutom ses över och i vissa fall skärpas. I LOs åtgärdsprogram föreslås exempelvis att arbetsgivaren inom en fastställd tidsram ska ha skyldighet att ta fram en individuell rehabiliteringsplan så att återgången i arbete
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underlättas. Om detta inte sker inom angiven tidsram ska arbetsgivaren åläggas att betala sjuklön tills en sådan rehabiliteringsplan är framtagen.
I motion 14.68, fjärde att-satsen, krävs att LO verkar för att en rehabiliteringsförsäkring, som finansieras genom
arbetsgivaravgifter, införs i socialförsäkringssystemet. Styrelsen delar motionärens problembeskrivning, men vill inte
låsa fast sig vid en specifik modell, vilket riskerar att begränsa möjligheterna till påverkan i de trepartssamtal som
regeringen initierat. Styrelsen vill ändå vara tydlig med att, oavsett vilken modell som väljs, måste statsmakten ta på
sig ansvaret att riskgruppsutjämna för dem som är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering eller omställningsstöd.
Det innebär att alla medborgare ska garanteras ett likvärdigt stöd utifrån sina individuella förutsättningar och behov.
Kvaliteten på insatsen får inte vara beroende av den enskildes riskgrupps-, klass-, köns- sektors- eller yrkestillhörighet.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 18.11 första att-satsen, 18.13 tredje att-satsen och 18.15,
att anse motionerna 18.11 andra och tredje att-satsen och 14.68 fjärde att-satsen besvarade samt
att avslå motionerna 18.10, 18.12, 18.13 första och andra att-satsen samt 18.14.

Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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18.3 Pensioner
Motionerna 18.16–18.21 samt 18.22 första och andra att-satsen
18.16
Gärna medalj – men först en rimlig pension!
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
Nuvarande pensionssystem innebär i praktiken att ju längre de anställda
kan arbeta desto högre blir deras pensioner. Det gör att LO-förbundens
medlemmar riskerar att missgynnas. Systemet riskerar också att i än högre
grad missgynna kvinnor eftersom de alltför ofta och under alltför stor del
av sina yrkesliv ofrivilligt tvingas jobba deltid och med sämre lön än män i
motsvarande yrken och branscher. Dessutom är det oftare kvinnor som tar
större ansvar för barnen när de är små och när de är sjuka.
I dagens slitiga och stressade arbetsliv, där ungefär varannan arbetare av
hälsoskäl inte kan jobba till 65-årsdagen, klingar politikernas prat om att vi
måste jobba högre upp i åldrarna väldigt falskt och hånfullt.
Det gamla ATP-systemet innebar att 30 års arbete räckte för ”full beräkningsgrund” och de 15 bästa årens inkomst låg till grund för den slutgiltiga
pensionen. I dagens pensionssystem krävs att en person varit bosatt i Sverige i minst 40 år mellan 16 och 64 års ålder för att få full garantipension.
Garantipensionen är dock väldigt låg och i princip omöjlig att försörja sig på.
I dag ser vi tecken på att alltfler av våra medlemmar som inte bara varit
bosatta i Sverige i 40 år utan även förvärvsarbetat i 40 år, kommer att få en
pension som bara är marginellt högre än garantipensionen. Det är fullständigt orimligt att den som varit ofrivilligt deltidsarbetslös under stor del av
sitt yrkesliv ska bli en fattigpensionär. Den som bidragit till samhället under 40 år eller mer, borde kunna räkna med en skälig pension som det går
att leva på. Så är tyvärr inte fallet i dag!
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO med kraft ska verka för att få politikerna att förändra pensionssystemet så att de som arbetat ett helt yrkesliv kan se fram emot en rimlig
pension från det allmänna pensionssystemet.
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18.17
Reformera pensionssystemet
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Det nuvarande pensionssystemet har ett flertal inbyggda brister och har
också diskuterats livligt inom fackföreningsrörelsen en lång tid. LO har till
exempel tagit fram en längre utredning som tittat på systemet och dess effekter som resulterat i åsikter och rapporter om pensionerna.
Frågan om att skapa ett värdigt pensionssystem som bygger på rättvisa
mellan könen, balans mellan inkomster, stabilitet över tid och som kan ges
en bred politisk förankring är inte enkel. Därför anser vi att fackföreningsrörelsen måste fortsätta driva frågan om ett pensionssystem som bygger på
solidaritet och att vårt gemensamma samhälle kan ge oss trygghet efter
arbetslivet. Istället för ett pensionssystem som ytterst gynnar de högavlönade, de som klarat av att inte blivit ledbrutna i arbetslivet, de som inte
råkat blivit arbetslösa eller de som inte stannat hemma eller jobbat deltid
för att uppfostra barnen.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO aktivt fortsätter att jobba för ett reformerat pensionssystem som
bygger på solidaritet, rättvisa och lika värde.
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18.18
Pensioner
Kommunalarbetareförbundet
”Det blev ett platt fall att gå i pension. Jag får 6 000 kronor och lever på ett
arv från min mamma” eller ”om jag vore ensam skulle det inte gå”. Det är
några citat från de intervjuer som gjordes i samband med Kommunals rapport om Kommunalares pensioner – Pensionen en kvinnofälla. Rapporten
grundar sig på 150 000 medlemmar i SKPF, Svenska Kommunalpensionärers
riksförbund, och ger en unik bild på vad före detta medlemmar i Kommunal har i inkomst då de gått i pension. Rapporten om SKPFs medlemmar
visar bland annat:
––Kvinnor får i genomsnitt 11 500 kronor i månaden i total pension. Motsvarande siffra för män är 15 400 kronor.
––Mer än var tionde kvinna mellan 65–69 år har en total pension på 8 350
kronor per månad eller mindre.
–– Sju av tio kvinnor som är över 65 år är beroende av garantipension.
Trots den dystra bilden finns mycket som talar för att denna bild är bättre
än verkligheten, då man kan misstänka att det är de lite mer ”etablerade” på
arbetsmarknaden som söker sig till SKPF. Dessutom har dessa pensionärer
större delen av sin pension utbetald från det gamla ATP-systemet. När de
så kallade ”54-orna” går i pension är det första årskullen som får hela sin
pension enligt det nya systemet.
Pensionen är en reflektion av ett ojämställt arbetsliv, men Kommunal
anser att vi inte kan vänta på ett jämställt arbetsliv innan vi rättar till pensionerna. Vi ser dessutom en utveckling i motsatt riktning med en allt senare etablering i arbetslivet och allt fler visstidsanställningar, vilket också
till stor del drabbar kvinnor.
Det nya allmänna pensionssystemet blev inte vad man trodde att det
skulle bli när det infördes. Enligt den tidens prognoser skulle det motsvara,
eller till och med vara bättre än ATP-systemet.
Folksam har i sina beräkningar visat att den som är född 1955 och tar ut
sin pension vid 65 års ålder beräknas få 47 procent av sin slutlön i pension.
Den som är född 1970 får 44 procent och den som är född 1995 får 41 procent.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO arbetar fram ett förslag för en reformering av den allmänna pensionen så att färre blir beroende av garantipensionen och att den allmänna
pensionsnivån höjs. Förändringar som görs i dag får helt genomslag först
om drygt 40 år. Därför måste det finnas med lösningar både för den som
i dag är ung på arbetsmarknaden och den som hunnit arbeta ett antal år.
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18.19
Ekonomisk trygghet för våra pensionärer
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
Socialdemokratiska partikongressen 1997 i Sundsvall slog fast att pensionssystemets grundläggande mål alltid varit att motverka fattigdom och ojämlikhet bland äldre. Pensionssystemets karaktär av långsiktigt åtagande gör
att det måste präglas av förtroende och hållbarhet. Alla i samhället – såväl
unga som gamla – måste kunna lita på pensionssystemets hållbarhet och
nivåerna i pensionssystemet skulle ligga på samma nivå som i ATP-systemet.
Det behövs förändringar i ålderspensionen så att fler kommer upp i ATPsystemets nivå om 65 procent.
LO-kongressens beslut 2011 om 20–40-regeln bör införas. Det betalas
in cirka 17 miljarder extra varje år enligt riksdagens utredningstjänst som
används till annat i statsbudgeten än till pensioner. Pensionsavgiften som
betalas in av löntagarna ska gå till pensioner och inget annat.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att pensionsavgiften ska användas
till pensioner,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att förstärka inkomsterna till
pensionssystemet,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en konsekvensanalys genomförs av det reformerade pensionssystemet samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att 20–40-regeln ingår i konsekvensanalysen.

18.20
Inkomsttrygghet vid pension
Industrifacket Metall avd 2 Norrbotten
Prognoserna från flera ekonomer, även från Folksams egen utredning, visar att den allmänna pensionen inte räcker till att trygga en rimlig pension.
Allt pekar på en rejält mycket lägre pension än vad grundtanken var när det
allmänna pensionssystemet infördes.
Folksams egen undersökning visar att på mindre än tio år har den allmänna pensionen minskat från 61 procent till 51 procent av slutlönen. Pensionssystemet ska hålla under en lång tid, men tyvärr spås det att problemet
kan bli ännu allvarligare framöver. Speciellt drabbas den yngre generationen
och kvinnorna. Orsakerna kan vara flera, bland annat pekar ekonomerna
på att rörlighet på arbetsmarknaden med kortare anställningsformer har
ökat, deltider, fortsatt hög arbetslöshet och färre anställda omfattas av kollektivavtal som ger tjänstepension.
Pensionssystemet måste förändras så att pensionen hamnar på den nivå
som var tanken från början och som ger en inkomsttrygghet för den enskilde.
Grunden måste vara att få ett hållbart pensionssystem som går att lita på.
Den enskilde måste känna tillit till pensionssystemet när det är dags att ta
ut pension och inte känna sig tvungen att fortsätta arbeta för att kunna ha
en hygglig tillvaro.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det allmänna pensionssystemet upprättas så det blir hållbart och ger inkomsttrygghet anpassat till
löneutvecklingen.

Utlåtande motionerna 18.16–18.20
18.16
att LO med kraft ska verka för att få politikerna att förändra pensionssystemet så att
de som arbetat ett helt yrkesliv kan se fram emot en rimlig pension från det allmänna pensionssystemet.
18.17
att LO aktivt fortsätter att jobba för ett reformerat pensionssystem som bygger på
solidaritet, rättvisa och lika värde.
18.18
att LO arbetar fram ett förslag för en reformering av den allmänna pensionen så att
färre blir beroende av garantipensionen och att den allmänna pensionsnivån höjs.
Förändringar som görs i dag får helt genomslag först om drygt 40 år. Därför måste
det finnas med lösningar både för den som i dag är ung på arbetsmarknaden och
den som hunnit arbeta ett antal år.
18.19
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att pensionsavgiften ska användas till pensioner,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att förstärka inkomsterna till pensionssystemet,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en konsekvensanalys genomförs av det
reformerade pensionssystemet samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att 20–40-regeln ingår i konsekvensanalysen.
18.20
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det allmänna pensionssystemet upprättas så det blir hållbart och ger inkomsttrygghet anpassat till löneutvecklingen.
Motionärerna ställer på olika sätt krav på förändringar som ska leda till att pensionsnivåerna blir högre. I motionerna 18.16–18.20 ställs krav på ändringar i pensionssystemet och en reformering av den allmänna pensionen för att uppnå detta.
LO-kongressen 2012 fattade beslut om att tillsätta en förbundsgemensam utredning som skulle göra en konsekvensanalys av pensionssystemet och utfallet för
LO-förbundens medlemmar. En sådan utredning tillsattes därför 2013 och den lämnade
sin slutrapport i mars 2016. En enig LO-styrelse fattade då en rad beslut om nödvändiga förändringar både i pensionssystemet, i arbetslivets villkor samt i övriga socialförsäkringssystem för att förbättra pensionsnivåerna. LOs styrelse vill bland annat
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att premiepensionssystemet ska avskaffas och att hela avgiften istället ska förstärka
inkomstpensionen, vilket skulle innebära att risken för framtida balanseringar minskar.
LOs styrelse vill också införa en gaspedal i inkomstpensionen så att det blir möjligt att
höja pensionerna extra mycket för det fall att överskotten i pensionssystemet blir större
än vad som behövs. LOs styrelse vill också att rätten till övriga socialförsäkringsförmåner förlängs så att det blir möjligt att få ersättning från dessa så länge som rätten att
vara kvar i anställningen består. LOs styrelse anser också att det kan behövas ytterligare avsättningar till inkomstpensionen för det fall att övriga åtgärder inte får avsedd
effekt. Nu vidtar ett hårt arbete för att se till att de förändringar som behövs får gehör
hos Pensionsgruppen och riksdagen.
LO förespråkade i sitt remissvar över det nya pensionssystemet principen att
livsinkomsten ska vara pensionsgrundande istället för ett visst antal års inkomster.
Utredningen konstaterar att detta fortfarande är giltigt, något som LOs styrelse delar.
Skälen är att livsinkomstberäkning stimulerar och understödjer arbete. 15/30-årsreglerna i ATP-systemet gav till resultat att personer med mycket olika livsinkomster kunde
få rätt till lika stora pensioner, och omvänt; att personer med lika stora livsinkomster kunde få pensioner som var väsentligt olika stora. Eftersom pensionens storlek
bestämdes av de 15 bästa inkomståren mellan 16 och 64 år, var det i pensionshänseende likvärdigt om man förvärvsarbetade de behövliga 30 åren eller i sammanlagt 49
år. Två personer med samma årsinkomster under livet fick samma årliga pension, även
om den ene började arbeta vid 16 års ålder och den andra först vid 35, trots att den förste under livet betalade in sammanlagt 63 procent högre pensionsavgifter. LOs styrelse
anser därför att kravet på att utreda en ny 20–40-regel ska avslås.
LOs styrelse konstaterar dock att för den som inte orkar arbeta de extra år efter 65
år som krävs för att uppnå den önskvärda pensionsnivån, så blir pensionen väldigt låg.
Därför är det viktigt att se till att alla har de bästa förutsättningar att arbeta ihop en bra
pension och att kunna skjuta upp sitt pensionsuttag. Här krävs förbättringar i arbetsmiljö och andra arbetsvillkor som exempelvis rätt till heltid och fasta anställningar. För
den som ändå inte orkar arbeta de extra år som krävs måste regelverket för sjukersättning förändras, både så att det blir enklare än i dag att få sjukersättning och så att sjukersättningen förlängs till den ålder som man har rätt att vara kvar i arbetslivet (i dag
67 år). Den som beviljas sjukersättning gör små förluster i pensionshänseende och får
högre pension eftersom pensionsuttaget kan skjutas upp de erforderliga år som krävs.
De åtgärder som föreslås är både sådana som kan ge effekt på pensionsnivån på
kort sikt, exempelvis förbättrade möjligheter att få sjukersättning och en förlängning
av rätten till sjukersättning, och sådana som kan ge effekt på pensionsnivån på lång
sikt, exempelvis förbättringar i arbetsmiljön. LOs styrelse anser dock att det kan finnas
anledning att fundera över om dessa åtgärder är tillräckliga för att uppnå den önskvärda pensionsnivån. LOs styrelse har fattat beslut om långsiktiga mål för 2028 där ett av
de långsiktiga målen är att den sammanlagda pensionsnivån ska motsvara 72 procent
av slutlönen. Beroende på vilka av de föreslagna åtgärderna utanför pensionssystemet som genomförs och beroende på hur effektiva de är, så anser LOs styrelse att det
utöver detta kan komma att krävas en höjning av pensionsavgiften. Beräkningar som
LOs pensionsutredning gjort visar att för att uppnå samma effekt på pensionsnivån
som två års uppskjutet pensionsuttag efter 65 år innebär, så krävs en höjning av avgiften till inkomstpensionen med 5,5 procent. Detta krävs bara för de fall då inga andra
åtgärder vidtas. Om de andra åtgärder som föreslås genomförs och får avsedd effekt,
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så kommer ingen eller i vart fall inte en sådan kraftig höjning att behövas. Storleken på
avgiftshöjningen måste alltså ses i ljuset av andra åtgärder.
I motion 18.19 ställs krav på att hela pensionsavgiften ska gå till pensioner.
Pensionsavgiften tas ut på hela inkomsten men pensionsrättigheterna räknas enbart
på inkomster upp till taket i inkomstpensionen som är 7,5 inkomstbasbelopp. Det innebär att avgifterna som tas ut på inkomster över taket används till annat än pensionsrättigheter. En del av avgifterna används exempelvis till att finansiera garantipensionen,
statens kostnad för pensionsrätter för dem som har sjukersättning och de så kallade
barnårsrätterna i pensionssystemet. De som har inkomster över taket, och som inte får
några pensionsrätter på dessa, har istället högre avsättningar i tjänstepensionen för
att kompensera för detta bortfall. Om hela pensionsavgiften skulle användas till pensionsrätter så betyder det att de delar som i dag finansieras av pensionsavgiften måste
finansieras på annat sätt, via skatter. LOs styrelse anser att en sådan förändring inte
är prioriterad då de förändringar som LO föreslår exempelvis vad avser förlängd rätt till
sjukersättning behöver finansieras, exempelvis med avgifterna som tas ut över taket.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionerna 18.16–18.18, 18.19 andra och tredje att-satsen och 18.20 besvarade samt
att avslå motion 18.19 första och fjärde att-satsen.
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18.21
Deltida pensionsuttag
Pappersindustriarbetareförbundet
Många inom LOs medlemskår arbetar inom sektorer där stressen, den psykiska-, men också den fysiska belastningen är hård, och hårdnar alltmer.
Allt fler av våra kamrater känner sig slitna de sista åren och riskerar att
hamna i rehabiliterings- och sjukkassekarusellen. Rationaliseringshysterin
inom många branscher gör också att man med små krämpor och skavanker,
riskerar att hamna i mycket svåra lägen de sista åren av sitt arbetsliv. Arbetslivets utveckling mot 24/7-principer späder ytterligare på detta. Och
de som arbetar oregelbundna tider, eller traditionell skiftgång, drabbas än
hårdare än andra.
Ett sätt att ändå ha ett värdigt liv också de sista åren av arbetslivet vore
att utveckla möjligheterna till delpension. Vi kan inte kräva att LO ska ta
ställning till hur ett sådant system ska kunna se ut, men ett första steg vore
att möjliggöra för alla anställda, vare sig man arbetar dagtid, oregelbundet
eller traditionell skiftgång, att kunna ta ut delpension, och de sista åren
arbeta med reducerad arbetstid. Att kunna gå ned på exempelvis halvtid
under något eller några av åren mellan 61 och 67 år, vore för många det som
skapar ett mervärde inför pensioneringen.
I dag har vi ett regelverk som innebär att arbetsgivaren kan hantera exempelvis en skiftgående som önskar ta ut delpension, på ett sådant sätt att
delpension omöjliggörs eller blir mindre attraktivt, genom krav på långtgående omplaceringar både gällande tid och arbetsuppgifter.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO driver frågan om att reglera rätten till deltida pensionsuttag, antingen
via lag eller via avtal samt
att denna rätt ska innefatta att man inte ska omplaceras eller tvingas till
andra arbetstidsformer, än de förändringar den enskilde arbetstagaren
är beredd att acceptera.
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Utlåtande motion 18.21
18.21
att LO driver frågan om att reglera rätten till deltida pensionsuttag, antingen via lag
eller via avtal samt
att denna rätt ska innefatta att man inte ska omplaceras eller tvingas till andra
arbetstidsformer, än de förändringar den enskilde arbetstagaren är beredd att
acceptera.
I motion 18.21 vill motionären att det ska finnas en rätt för den som är äldre och har
svårt att orka arbeta fullt fram till pensionen att kunna ta ut delpension de sista åren
och arbeta med reducerad arbetstid. Motionären vill också att den anställde inte ska
vara tvungen att acceptera förändringar i arbetsuppgifter eller arbetstider vid en sådan
förändring.
I dagsläget är det möjligt att ta ut delar av pensionen både i den allmänna pensionen
och i tjänstepensionen. Den allmänna pensionen kan börja tas ut helt eller i delar utan
något krav på att arbetstiden minskar i motsvarande omfattning. Även i tjänstepensionen kan numera deluttag göras, men då krävs en motsvarande arbetstidsminskning.
Det som inte finns är en reglerad rätt att gå ner i arbetstid, vare sig i lag eller avtal.
För de flesta krävs i så fall att arbetsgivaren godkänner en arbetstidsminskning (inom
vissa förbundsavtal finns sedan ett antal år en avtalad rätt att gå ner i arbetstid för
äldre anställda).
LOs styrelse anser att det är viktigt att göra skillnad på de som behöver gå ner i
arbetstid för att de inte orkar arbeta fullt och de som vill göra det för att få mer tid
över till annat och har råd att ta ut pensionen tidigare. De som inte orkar arbeta kvar
på grund av ohälsa ska inte tvingas ta ut den allmänna pensionen med lägre pension
resten av livet som följd. LOs styrelse anser att det i detta fall är sjukersättning, som
ju kan beviljas exempelvis på halvtid, som är den rätta ersättningsformen. Rätten till
sjukersättning behöver därför förlängas och kunna utges så länge som rätten att kvarstå i arbetslivet finns. Det gör att uttaget av allmän pension kan skjutas upp, vilket ger
högre pensionsnivåer. Regelverket för sjukersättning behöver också förändras så att
det blir enklare än i dag att få sjukersättning beviljad.
LOs styrelse anser därför att det är mer angeläget att arbeta för att dessa förändringar genomförs i sjukersättningen än att en lagreglerad rätt att gå ner i arbetstid ska
genomföras. LOs styrelse anser också att frågan om att reglera rätten till sådan ledighet avtalsvägen och regelverket för detta ska avgöras av respektive förbund och därför
inte bör beslutas av LOs kongress. De senaste åren har en del LO-förbund avstått löneutrymme för att göra det möjligt för äldre anställda att gå ner i arbetstid och finansiera
en sådan inkomstminskning genom ökade avsättningar till avtalspensionen. Denna
utveckling får främst ses som ett svar på statens försämring av möjligheterna för äldre
anställda som är utslitna att få sjukersättning, vilket hade varit den naturliga ersättningsformen när hälsan sviktar. En förbättring av möjligheterna att få sjukersättning
torde innebära att behovet av kompletterande avsättningar för detta ändamål minskar.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 18.21 besvarad.
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18.22
Pensionssystemet/premieinbetalningar
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
Pensionssystemet förutsätter att du kan arbeta heltid under ditt arbetsliv
för att kvalificeras för en pension som du bör kunna leva på.
Våra unga i dag erhåller allt mera deltidsanställningar med många tillfälliga avbrott. Med dagens arbetsmarknad, framförallt då inom de olika serviceyrkena, så styr arbetsgivarna i dag mot att permanenta deltidsarbeten.
Redan i dag kan vi konstatera att dagens äldre i gruppen ”fattigpensionärer” har blivit fler. En förändring för denna grupp kommer också gynna
de unga när de blir äldre (pensionärer).
Ett införande av indexering av garantipensionen skulle garantera en tryggare pension.
För framtidens pensionärer bör deltidsarbeten rendera en högre pensionsavsättning och som en konsekvens visa att heltidsarbeten är lönande,
för detta renderar en lägre lönekostnad.
Förändring av tjänstepensionen bör sikta till en kvalifikation på all intjänad förvärvslön och ej som i dag från 25 år och ett avslut vid 65 år.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO aktivt ska arbeta för en kompletteringspension för deltidsarbeten
och att deltidsarbeten ska betala en högre pensionsinbetalning,
att tillsammans med övriga i LO-kollektivet verka för en indexering av garantipensionen,
att tjänstepensionen kvalificerar från första intjänade förvärvslönen till den
sista (behandlas under dagordningspunkten 14.6) samt
att alla i LO ska verka för en opinionsbildning för förändrad kvalifikation
i tjänstepensionen (behandlas under dagordningspunkten 14.6).
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Utlåtande motion 18.22 första och andra att-satsen
18.22 första och andra att-satsen
att LO aktivt ska arbeta för en kompletteringspension för deltidsarbeten och att deltidsarbeten ska betala en högre pensionsinbetalning samt
att tillsammans med övriga i LO-kollektivet verka för en indexering av garantipensionen.
I motion 18.22 ställs krav på en förändring av pensionssystemet på så sätt att den
som arbetar deltid ska få högre pensionsinbetalningar än den som arbetar heltid.
Motionären menar att detta skulle göra det mer lönsamt för arbetsgivarna att erbjuda
heltider istället för deltider.
LOs styrelse anser att en sådan förändring som motionären föreslår skulle innebära
ett avsteg från principen att det är arbetsinkomsten som genererar motsvarande pensionsförmåner. Styrelsen menar att denna princip är viktig att hålla fast vid och att problemet med ofrivilligt deltidsarbete måste hanteras med andra åtgärder.
Motionären förslår också att garantipensionen ska indexeras. Garantipensionen är
grundskyddet i den allmänna pensionen och indexeras redan i dag med prisbasbeloppets utveckling. Eftersom kravet från motionären är att garantipensionen ska indexeras, något som redan görs i dag, menar LOs styrelse att motionen inte kan bifallas.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 18.22 andra att-satsen besvarad samt
att avslå motion 18.22 första att-satsen.
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I debatten deltog
Robert Savela, Transport
Juan Chacon, Kommunal
Cecilia Ljungqvist, Kommunal
Jenny Moverare, Kommunal
Mary-Sissel Eilertsen, IF Metall
Anne-Maria Carlsgård, Kommunal
Stefan Slottensjö, Byggnads
Tomas Andersson, Handels
Per-Erik Johansson, IF Metall
Carola Andersson, IF Metall
Lars-Göran Johansson, Pappers
Anders Ferbe, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Juan Chacon, Kommunal m.fl. yrkande om bifall på motion 18.16,
––Robert Savela, Transport m.fl. yrkande om bifall på motion 18.17,
––Cecilia Ljungqvist, Kommunal m.fl. yrkande om bifall på motion 18.18,
–– Styrelsens bifall till yrkandet om bifall på motion 18.18,
–– Styrelsens förslag att besvara motion 18.19 första att-satsen,
––Mary-Sissel Eilertsen, IF Metall yrkande om bifall på motion 18.20,
––Lars-Göran Johansson, Pappers yrkande om bifall på motion 18.21 andra
att-satsen.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla motion 18.18.
Kongressen beslutade
att besvara motion 18.19 första att-satsen.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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18.4 Arbetsskadeförsäkringar
Motionerna 18.23–18.25
18.23
”Det är skillnad på olika”
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
I dagens stressiga och slitiga arbetsliv är det tyvärr alldeles för många av våra
kamrater som råkar ut för arbetsskador och arbetssjukdomar. Arbetssjukdomar i form av förslitningsskador är tyvärr mer vanliga i kvinnodominerade
yrken såsom handeln, vården och omsorgen för att nämna några.
Statistik visar tyvärr att det är svårare för kvinnor att få arbetsskador
godkända än det är för män. Detta trots att en lagändring genomfördes 2002
för att göra det mer jämlikt. Detta visar en granskning från Inspektionen
för socialförsäkringen.
Försäkringskassans medicinska rådgivares underlag väger fortfarande
tungt vid bedömning av om arbetsskador ska godkännas. Deras underlag
vilar på forskning som är bristfällig och i stort sett är gjord inom mansdominerade yrken och på män. Det innebär till exempel att butiksanställda
eller vårdpersonal med kronisk smärta många gånger inte får någon ersättning. Det innebär ren diskriminering där kvinnors problem inte tas på
samma allvar som mäns.
Det är av största vikt att Försäkringskassans bedömning av alla arbetsskador är könsneutral och att alla anställda oavsett kön kan räkna med att
deras anmälan får en rättvis och jämlik bedömning.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO med kraft ska verka för att Försäkringskassan gör rättvisa och jämställda bedömningar av alla arbetsskadeanmälningar.

18.24
En förändrad arbetsskadeförsäkring
Industrifacket Metall avd 2 Norrbotten
Antalet godkända arbetsskador har minskat kraftigt sedan 1993, då bevisreglerna blev striktare. Trots senare försök att mildra dessa regler har de ändå
inte inneburit att fler får sina arbetsskador godkända. Lotten snarare än
beslutsunderlaget avgör om skadan godkänns. Inom fackföreningsrörelsen
har det lagts fast att vi ska ha en generell välfärdspolitik som motvikt till
de förslag som funnits till att arbetsskadeförsäkringen separeras från det
statliga socialförsäkringssystemet. Flera av de förslag som har varit uppe till
debatt att privatisera försäkringen är ideologiska, men det innehåller ändå
argument som påtalar fördelar med att skilja staten och arbetsskadorna åt,
som inte enkelt går att vifta bort.
Dagens sjuk- och arbetsskadeförsäkring motverkar människors möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet, trots den borgerliga regeringens
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arbetslinje som drevs hårt under två mandatperioder, med sämre villkor
och höjd skatt för den sjuke. Det betyder samtidigt att arbetstagarna blir
allt mer beroende av de avtalade trygghetsförsäkringarna vid arbetsskada.
Genom att lyfta ut arbetsskadeförsäkringen kan vi ställa andra krav på
en ny försäkringslösning för dem som drabbas av arbetsskador och blir en
tillgång i vårt välfärdssamhälle. Det viktigaste i en sådan måste inge trygghet hos den som drabbats och inte vara beroende av godtycke eller lotteri,
som det känns för många i dag. En annan försäkringslösning skulle kunna
ge en bättre ekonomisk trygghet hos den som drabbats och ge möjlighet att
gå vidare utan långa överklagningsprocesser som är fallet i dag.
Genom att skifta från offentlig till privat, skulle vi kunna pröva en försäkringsmodell som tillfredsställer individens behov av ekonomisk trygghet, rehabilitering och inkomstskydd enligt skadeståndsrättsliga principer
vid arbetsskada. Vi måste bort från dagens stelbenta modell och tänka nytt,
och ett sätt vore att alla arbetsgivarna enligt lag blir skyldiga att teckna en
försäkring hos något av de försäkringsbolag som parterna godkänt. Försäkringen skulle ge den drabbade rätt till ersättning för rehabilitering och ett
nytt utformat arbetsskadekapital.
Rehabiliteringsdelen skulle ha som mål att återställa arbetstagarens arbetsförmåga för återgång till ordinarie tjänst eller annat arbete hos arbetsgivaren, eller ett arbete på arbetsmarknaden med likvärdig lön. Försäkringen
kunde finansieras via riskdifferentierade premier som vid högre risk skulle
ge högre premie, men på sikt skulle vi kunna skapa den goda arbetsplatsen.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att vi får en ny arbetsskadeförsäkring som ger ekonomisk trygghet och rehabilitering vid arbetsskada.

18.25
Arbetsskadeförsäkringen
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
Som det ser ut i dagsläget får många av LOs medlemmar inte sina arbetssjukdomar godkända. En av anledningarna till att man inte uppfyller kraven för LAF, som vi ser det, är att Försäkringskassan omorganiserats och att
arbetsskadenämnderna förvunnit, och därmed finns inte det medborgerliga
inflytandet längre.
Högerregeringens förändringar av sjukpenning och sjukersättning har
medfört att arbetssjukdomarna inte längre prövas.
Som det ser ut nu är arbetsskadeanmälningarna i många fall undermåliga, vilket kan medföra att Försäkringskassan har svårt att fatta rätt beslut.
Försäkringskassans skyldighet är att se till att en exponeringsutredning genomförs. En utredning av vilken skadlighet den försäkrade varit utsatt för
och om omfattningen av skadan är tillräcklig. Bristerna i utredningen ökar
andelen avslag och överklaganden.
Den rådgivande kompetensen är dessutom varierande och på intet sätt
en garant för rättssäkerhet och lika bedömning. De försäkringsmedicinska
rådgivarna är många gånger inte uppdaterade på kunskapsläget vid olika
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sjukdomar. De anger som orsak för att avslå en arbetssjukdom degenerativa
förändringar. Det saknas dock en klar relation mellan de degenerativa processerna och värk i rygg enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Trots det
använder de försäkringsmedicinska rådgivarna degenerativa förändringar
som argument i sina yttrande, vilket medför att arbetsskadesjukdom inte
accepteras.
Detta är förvånansvärt, speciellt eftersom degenerativa förändringar i
ländryggen inte har någon koppling till besvärsbilden enligt SBU, AFAs
rapport samt ett antal andra rapporter.
Bedömningen om en skada är en arbetsskada eller inte påverkas av omständigheterna och bevismöjligheterna i det enskilda fallet samt av de medicinska kunskaperna på området. I grunden handlar det om att peka ut en
eller flera tänkbara orsaker till den skada som inträffat och att därefter visa
på ett konkret samband mellan orsak och skadan, så kallat orsakssamband.
Orsaken måste också kunna relateras till arbetet.
Bedömningen om det föreligger skadlig inverkan i arbetet ska bygga på
en vetenskapligt förvärvad medicinsk grund. Dock krävs inte full vetenskaplig bevisning, utan även skador som på goda medicinska grunder kan
ha sitt ursprung i faktorer i arbetsmiljön, ska kunna omfattas av arbetsskadeförsäkringen.
Eftersom försäkringen är eftersatt föreligger en enorm rättsosäkerhet.
Det är för många yrkesgrupper som det saknas vetenskaplig bedömning
och konsensus på. Yrken som företrädesvis innehas av kvinnor, och en snäv
tolkning av den forskning som i dag finns leder till osakliga skillnader i besluten mellan kvinnor och män.
Försäkringskassan hanterar även begreppet ”varaktighet” på ett felaktigt
sätt. När en nedsättning av arbetsförmågan antas bestå i ett år ska kassan
pröva livräntan. Allt för ofta görs inte det då man menar att kravet på varaktighet inte har uppnåtts.
För att få en arbetsskadeförsäkring som är mera rättvis krävs en återgång
till omvänd bevisföring, vilket också är arbetsskadekommissionens förslag,
däremot inte socialförsäkringsutredningens.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att omvänd bevisföring i lagen
om arbetsskadeförsäkring återinförs,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att om det föreligger en varaktig
nedsättning som antas pågå ett år ska livränta kunna beviljas samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att arbetsskadenämnderna återinförs.
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Utlåtande motionerna 18.23–18.25
18.23
att LO med kraft ska verka för att Försäkringskassan gör rättvisa och jämställda
bedömningar av alla arbetsskadeanmälningar.
18.24
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att vi får en ny arbetsskadeförsäkring som
ger ekonomisk trygghet och rehabilitering vid arbetsskada.
18.25
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att omvänd bevisföring i lagen om arbetsskadeförsäkring återinförs,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att om det föreligger en varaktig nedsättning som antas pågå ett år ska livränta kunna beviljas samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att arbetsskadenämnderna återinförs.
Motion 18.23 pekar på en mycket viktig aspekt av arbetsskadeförsäkringen och dess
möjlighet att leva upp till kravet på rättvisa och rättssäkerhet i bedömningarna. För att
det generella arbetsskadebegreppet ska fungera väl krävs att den som gör bedömningarna har den senaste kunskapen om sambanden mellan riskfyllda exponeringar och
sjukdomar. Försäkringskassan har i denna del fått kritik av bland annat Riksrevisionen
för allt för ojämlika, ojämställda och rättsosäkra bedömningar. LOs styrelse anser att
detta är oacceptabelt och kan förbättras genom att bättre kunskapssammanställningar
om olika arbetssjukdomar tas fram. Ny forskning, som borde påverka bedömningen av
arbetsskador, har inte tillfogats de gamla kunskapssammanställningarna och inte heller sammanställts i nya sådana. Det är därför angeläget att en myndighet får uppdraget
att följa och initiera forskning på detta område samt se till att de kunskapssammanställningar som finns uppdateras regelbundet. En del av arbetsskadeavgiften skulle
kunna öronmärkas för detta ändamål.
LOs styrelse anser dessutom att ytterligare en lösning på problemet är att återinföra
arbetsskadesjukpenningen från dag 91 i arbetsskadeförsäkringen. Den som anmäler
en arbetsskada i dag får som regel inte sin anmälan prövad av Försäkringskassan
förrän det är fråga om dennes rätt till arbetsskadelivränta. Eftersom livränta bara
beviljas den som gör en bestående inkomstförlust på grund av skadan, kommer frågan
om arbetsskada i de flesta fall upp först i samband med prövning av sjukersättning.
Då har det vanligtvis gått flera år sedan sjukfallets början och bevisningen försvåras
därmed. Reglerna för att få sjukersättning beviljad har också skärpts sedan 2008,
vilket gör att allt färre numera får sina arbetsskador prövade. En av fördelarna med en
återinförd arbetsskadesjukpenning från dag 91 är att prövningen av en arbetsskada
hos Försäkringskassan kan ske mycket tidigare, vilket i sin tur underlättar sambandsbedömningen.
I motion 18.24 vill motionärerna att hela arbetsskadeförsäkringen ska privatiseras för att på så sätt lösa de problem som finns i dagens arbetsskadeförsäkring. Alla
arbetsgivare ska vara skyldiga att teckna en arbetsskadeförsäkring hos något av de
försäkringsbolag som parterna har godkänt, menar motionären.
LOs välfärdspolitiska utredning har i rapporten Arbetsskadeförsäkringen – en facklig
hjärtefråga hanterat frågan om arbetsskadeförsäkringens huvudmannaskap och slut-
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satsen är att staten även fortsättningsvis ska vara huvudman för arbetsskadeförsäkringen. En privatisering av försäkringen, vare sig det sker genom byte till privata försäkringsbolag eller genom en överföring till arbetsmarknadens parter, kommer att leda till
att premierna differentieras. Grupper med högre risk att drabbas av arbetsskador får
betala mer och de med lägre risk får betala mindre för sitt försäkringsskydd. En sådan
ordning innebär ett avsteg från den grundläggande idén om att socialförsäkringarna
ska finansieras solidariskt. LOs styrelse anser att det är av yttersta vikt att denna princip bibehålls i arbetsskadeförsäkringen.
En arbetsskadeförsäkring med differentierade premier riskerar att leda till en ökad
selektering vid anställningen. De som har nedsatt arbetsförmåga eller har en sjukdomshistorik riskerar att få ännu svårare än i dag att få ett arbete, eftersom arbetsgivaren får betala mer om antalet anställda med arbetsskador blir fler. Det finns också en
betydande risk för underrapportering av arbetsskador då de anställda kan utsättas för
pressen att inte anmäla, eftersom det direkt slår på hur hög arbetsgivarens avgift blir.
LOs styrelse menar att det är en angelägenhet för alla att den som skadas i sitt arbete
hålls ekonomiskt skadeslös och att arbetsskadeförsäkringen därför även fortsättningsvis ska finansieras solidariskt. En privatisering av arbetsskadeförsäkringen är därför
inte en lösning på problemen i försäkringen.
I motion 18.25 ställs krav på så kallad omvänd bevisföring i arbetsskadeförsäkringen enligt den modell som Arbetsskadekommissionen föreslagit, att ett års varaktig
arbetsoförmåga ska räcka för att få livränta samt att arbetsskadenämnderna ska återinföras. LOs styrelse delar motionärens beskrivning av de brister som finns i dagens
arbetsskadeförsäkring. LOs välfärdspolitiska utredning har, som nämnts tidigare, diskuterat arbetsskadeförsäkringen och lämnat en rad förslag på vad som behöver åtgärdas för att komma till rätta med de problem som motionären pekar på.
I rapporten Arbetsskadeförsäkringen – en facklig hjärtefråga tas bland annat frågan
om den så kallade bevisregeln upp och det slås fast att bevisregeln behöver ändras,
så att det blir lättare än i dag att få en arbetsskada godkänd. Den regeländring som
genomfördes 2002 har inte gjort det enklare att få arbetssjukdomar, exempelvis
belastningsskador, godkända, trots att det var det uttalade målet med regeländringen. Välfärdsutredningens förslag är därför en återgång till en bedömning i två led,
det vill säga först en skadlighetsbedömning och därefter en sambandsbedömning.
Skadlighetsbedömningen ska ligga på samma nivå som den som gällde före 1993:
”Med annan skadlig inverkan avses inverkan av en sådan faktor som sannolikt kan
ge upphov till en sådan skada som den försäkrade har”. Sannolikhetskravet gör att
tröskeln för skadlig inverkan är låg. Sambandsbedömningen bör sedan ligga på en nivå
mellan det som gällde före 1993 och det som gällde mellan 1993 och 2002: ”Om en försäkrad varit utsatt för olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet, ska skada som
hen har ådragit sig anses vara orsakad av den skadliga inverkan, om inte starkare skäl
talar emot det”. Här är det kravet på att starkare skäl ska tala emot som är den viktiga
förändringen. LOs styrelse anser att den föreslagna ändringen av bevisregeln, i kombination med en tidigare prövning vid dag 91, kommer göra att fler får sina arbetssjukdomar godkända. Något som framför allt kommer att gynna kvinnor.
LOs styrelse anser dock att Arbetsskadekommissionens förslag till omvänd bevisföring är problematiskt eftersom det innebär bland annat att en så kallad sjukdomslista
ska införas i arbetsskadeförsäkringen. Sjukdomarna på listan ska ge rätt till godkänd
arbetsskada, såvida det inte finns starka skäl som talar emot, det vill säga omvänd
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bevisföring jämfört med i dag. LOs styrelse anser inte att det är en sjukdomslista som
är lösningen på problemen med att allt för få i dag får sina arbetssjukdomar godkända.
En av fördelarna med det generella arbetsskadebegreppet är att nya sjukdomar och
skadliga arbetsförhållanden kan prövas som arbetsskada. En sjukdomslista riskerar att
snabbt bli obsolet vilket i så fall leder till att nya sjukdomar inte kan prövas som arbetsskada. En lista med en förteckning över vilka specifika sjukdomar och exponeringssituationer som kan godtas som arbetsskador ger också litet utrymmet för att beakta
individuella förhållanden vid en bedömning, det vill säga det som kallas ”försäkrad i
befintligt skick”.
LOs styrelse anser att den förändring av bevisregeln som föreslås av den välfärdspolitiska utredningen i kombination med de övriga förslag som redogjorts för ovan
kommer att förbättra arbetsskadeförsäkringen. Högre kvalitet i kunskapsunderlagen,
mer forskning om skadliga arbetsmiljöer, speciellt de där kvinnor arbetar, samt ett återinförande av arbetsskadesjukpenningen torde förbättra möjligheterna att få en arbetssjukdom godkänd avsevärt.
LOs styrelse delar motionärens uppfattning att försäkringskassan hanterar begreppet ”varaktighet” på ett felaktigt sätt och att det krävs åtgärder för att rätta till detta.
LOs styrelse anser också att det kan finnas fog för att diskutera hur det medborgerliga
inflytandet i samband med Försäkringskassans beslut om arbetsskador kan förstärkas,
men vill inte låsa sig vid att detta ska ske just genom ett återinförande av arbetsskadenämnderna.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 18.23 och 18.25 andra att-satsen,
att anse motion 18.25 första och tredje att-satsen besvarad samt
att avslå motion 18.24.

I debatten deltog
Erika Flodin, HRF
Jennie Iderfjell, GS-facket
Lars Lindgren, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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18.5 Offentligfinansierad verksamhet
Motionerna 18.26–18.38
18.26
Privat sjukvårdsförsäkring
Industrifacket Metall avd 41 Kalmarsund
”Sjukvårdsförsäkring snabb tillgång till rådgivning och sjukvård. Inom 3
vardagar får du kontakt med läkare. Kräver försäkringsfallet operation eller
inskrivning för sjukhusvård ges rätt att inom 21 vardagar bli inskriven på
sjukhus. Om vårdgarantin inte uppfylls får den försäkrade, under maximalt
30 dagar per försäkringsfall, 300 kronor per dag fram till dagen för vård, inskrivning för operation eller sjukhusvård.”
Text tagen ur Folksams sjukförsäkring.
Sverige har ett sjukvårdssystem där alla likabehandlas och alla har rätt till
vård. Försäkringar som gör att människor kan betala sig före i sjukvårdssystemet och därmed få snabbare vård än andra, är helt fel. Pengar ska inte vara
avgörande för hur snabbt en sjuk människa har rätt till vård.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att stoppa sjukvårdsförsäkringar
som ger möjlighet att betala sig före i sjukvårdssystemet.
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18.27
Vinster i välfärden – en värderingsfråga
Elektrikerförbundet verksamhetskrets 16
Sverige har blivit en experimentverkstad, där en stor och växande del av den
offentligt finansierade välfärden i form av vård, skola och omsorg sköts av
vinstdrivande aktörer. Utredare från olika organisationer, samt anställda
inom välfärden varnar: bemanningen är sämre, kvalitén är sämre och brukare, elever samt vårdtagare ses som kunder.
Tvärt emot bilden av Sverige som ett land med en stor och hårt reglerad
offentlig sektor har de senaste två decenniernas avreglering, konkurrensutsättning och privatisering gjort Sverige till ett extremt land. Våra modeller
för exempelvis skolpeng och friskolor, fritt vårdval inom primärvården som
är lagstadgad genom lagen om valfrihetssystem (LOV) och en omfattande
konkurrensutsättning och pengsystem på kommunal nivå har gjort att vi
som få andra länder ger vinstdrivande företag möjlighet att bedriva denna
tidigare offentliga verksamhet med full kostnadstäckning.
Välfärden behöver inte vara en experimentverkstad där medmänniskor
ses som kunder, där skattebetalarnas pengar hamnar i fel fickor och folk
kan köpa sig före i vårdkön. Ingen unge ska behöva se sin skola gå i konkurs,
läggas ner på grund av för låga vinster eller behöva vara osäker över skolans
framtid på grund av ägarbyte.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO principiellt ställer sig negativt till vinster i välfärden.

18.28
Stopp för vinster i välfärden
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
Det är en katastrof att staten tillåtit att företag får tjäna pengar på statliga
eller kommunala skattepengar. Vinsterna bör i stället gå direkt tillbaka till
skattebetalarna, det vill säga till verksamheten.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska påverka regeringen att stoppa vinster i välfärden.
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Utlåtande motionerna 18.26–18.28
18.26
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att stoppa sjukvårdsförsäkringar som ger
möjlighet att betala sig före i sjukvårdssystemet.
18.27
att LO principiellt ställer sig negativt till vinster i välfärden.
18.28
att LO ska påverka regeringen att stoppa vinster i välfärden.
I dag finns en livaktig diskussion om hur välfärdstjänsterna ska finansieras och i vems
regi de ska utföras. Utvecklingen mot fler privata aktörer inom välfärdssektorn påbörjades redan under 1990-talet, men den har under borgerliga regeringsperioden accentuerats. Det uttalade syftet är att öka valfriheten och konkurrensen för att effektivisera
resursanvändningen. Så har det långt ifrån blivit.
Avigsidorna med marknadstänkandet, inom både privat och offentlig välfärdsproduktion, är uppenbara när det gäller såväl kvalitetsbrister som ökade samhällsekonomiska kostnader. Marknadiseringen inom vården, skolan och omsorgen har också
bidragit till en ökad social segregation, ökad press på personalen och en mer ojämlik
tillgång till välfärdstjänsterna.
LO har, genom den välfärdsutredning som LO-kongressen 2012 beslutade om, tagit
fram ett åtgärdsbatteri för att stärka välfärden och stoppas vinstdriften. Dessa förslag
har en enig LO-styrelse ställt sig bakom. De skiljer sig från motionerna 18.27 och 18.28,
framförallt när det gäller begreppsapparaten. Åtgärdsbatteriet handlar om att, i enlighet med det beslut som togs vid LO-kongressen 2012, etablera en non-profitprincip i
vården, skolan och omsorgen.
Huvudprincipen i styrelsens vinstbegränsningsförslag är att det som avsätts till
välfärden också ska gå dit. Det innebär att det normala bör vara att ett välfärdsbolag
högst kan ta ut det som motsvarar statslåneräntan + en procent, det vill säga det som
enligt aktiebolagslagen gäller för aktiebolag med särskild vinstbegränsning (så kallade
SVB-bolag). Men styrelsens vinstbegränsningsförslag lämnar också utrymme till en
smidig anpassning utifrån skilda regionala och lokala förhållanden och förutsättningar,
genom att kommuner och landsting kan ingå driftsavtal med olika aktörer. Problemen
i exempelvis Tornedalen och Stockholm skiljer sig helt uppenbart åt och kräver därför
olika typer av lösningar.
En vinstbegränsning är dessutom ett första steg i riktning mot att bygga upp välfärdstjänster som mer fokuserar på behov än på efterfrågan och som ser brukarna som
medborgare och inte som kunder. Den ekonomiska redovisningen i välfärdsföretagen
måste öppnas upp för offentlig insyn. Allt för ofta saknas dessutom kollektivavtal och
meddelarskydd för personalen.
Att ta fram bättre kvalitetskrav är givetvis en självklarhet. Men vi misstar oss om
vi tror att vi enbart genom att arbeta med kvalitetskrav kan komma åt problemets
kärna. Vi kan i dag se en svällande kvalitetsbyråkrati, som riskerar att gå ut över
yrkesprofessionaliteten och effektiviteten. Också när det gäller offentlig drift har olika
lednings- och organisationsteorier med rötterna i det privata näringslivet (New Public
Management, NPM) hamnat i konflikt med viktiga välfärdspolitiska målsättningar.
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Detta har företrädare för sjukvårdsbiträden, förskolepersonal, läkare, lärare, poliser
och initierade forskare tydligt varnat för.
Pressen på dem som arbetar inom välfärdssektorn att hinna och orka mer har totalt
sett ökat, vilket påverkar både personalen och brukarna. I dag ser vi även effekterna
i form av på nytt växande sjukskrivningar. I detta läge är det fullständigt orimligt att
fortsätta prioritera skattesänkningar framför framåtsyftande sociala investeringar i
vår välfärd. Mellan 2006 och 2014 har regeringen Reinfeldt på årsbasis sänkt skatterna
med 140 miljarder kronor. Det är klart att detta märks i klassrummen, på äldreboenden
och i vårdsalar runt om i landet.
Detta är bakgrunden till varför resursfrågan måste sättas högt upp på den politiska
dagordningen. Ja, det är till och med så att om inte resursfrågan beaktas blir också en
skarp vinstbegränsning ineffektiv. Risken är då att den privata efterfrågan på välfärd
istället tillgodoses utanför skattsedeln, genom fler privata tilläggstjänster och försäkringar (se motion 18.26). Tyvärr är det just detta vi ser hända just nu. Allt fler köper sig
privata lösningar som tar dem förbi köer och över trösklar i välfärdssektorn. Ett oroande tecken är att marknaden för privata vårdförsäkringar stadigt växer. Därmed sätts
Hälso- och sjukvårdslagens formuleringar, om att vård ska ges utifrån behov och inte
efter betalningsförmåga, successivt ur spel. Välfärdsstatens legitimitet urgröps.
Långsiktigt hållbara lösningar kräver ett helhetsperspektiv. Ska vi i tillräcklig
omfattning kunna öka resurserna till välfärden är en förutsättning att medborgarna
känner sig trygga med att deras skattepengar inte rinner iväg till privata konton eller till
skatteparadis.
Regeringen har tillsatt en offentlig utredning i syfte att lösa problemen med vinstdriften i välfärden. LO deltar i detta arbete och för aktivt i olika sammanhang fram
förslag och bildar opinion för att stärka välfärdstjänsterna och stoppa vinstdriften i
välfärden.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 18.26 samt
att avslå motionerna 18.27 och 18.28.

572 |

KONGRESSPROTOKOLL – LOs 28e ORDINARIE KONGRESS

18.29
Stark tillsammans i samhället
Handelsanställdas förbund avd 12 Borås
Allt oftare får vi i massmedia, men också av våra kamrater på arbetsplatserna,
höra hur äldreomsorgen blir allt sämre. De som arbetar i hemtjänsten får
allt kortare tid hos de äldre.
Omsorg är inte, och får inte vara, ett löpandeband-arbete. Omsorgen är
inte bara att laga mat, alternativt värma upp djupfryst mat, diska, dela ut
medicin och andra vardagliga sysslor. Omsorg är också promenader, samtal
och omtanke. Vi måste ge tid till våra äldre och hemtjänstpersonalen. Precis som de som nu är äldre tog ansvar för vår generation när vi växte upp
ska vi nu ta ansvar för dem.
Detta kan och bör vi göra bland annat genom att våra kamrater i Kommunal får rimliga förutsättningar för sitt så viktiga arbete. Konkret innebär
detta att det behövs fler anställda i denna sektor. Vi är medvetna om att
detta kan innebära att skatterna kan behöva höjas. Inte minst för att solidariteten mellan generationerna är viktig för oss alla, de äldre och för oss
som nu är yrkesverksamma, bör vi vara positiva till det.
Våra skattepengar ska inte gå till privata företag i omsorgssektorn som
stoppar pengarna i egen ficka och riskkapitalbolag som för att undandra sig
skatt skickar pengar till skatteparadis.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att vi ska kräva ordentliga satsningar på omsorgssektorn samt
att privatiseringarna av omsorgssektorn regleras.
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Utlåtande motion 18.29
18.29
att vi ska kräva ordentliga satsningar på omsorgssektorn samt
att privatiseringarna av omsorgssektorn regleras.
Motion 18.29 behandlar villkoren inom äldreomsorgen, för såväl de äldre som för de
som arbetar med att ge våra äldre en god och värdig omsorg. För att förbättra förutsättningarna yrkar motionären på att LO ska kräva ordentliga satsningar på omsorgssektorn och att arbeta för att privatiseringarna av omsorgssektorn regleras.
LOs styrelse anser att de offentliga välfärdstjänsterna är centrala förutsättningar
för social och ekonomisk utveckling i ett välfärdssamhälle och skapar förutsättningar
för full sysselsättning. Människors livskvalitet och möjligheter till ett gott liv gör att
omsorgstjänsterna också har ett villkorslöst värde i sig.
LO har under den senaste kongressperioden arbetat aktivt med att driva opinion och
påverka politiken för att minska de negativa effekterna som en allt för långt gången
marknadsprincip inneburit, inom ramen för den välfärdspoliska utredningen. LO har
också tagit fram förslag till åtgärder för att stärka välfärden och stoppa vinstdriften.
Som en del av utredningen presenterade LO ett förslag till lagstiftning för att införa en
non-profit princip i välfärdssektorn. Det förslaget innehåller tydliga bestämmelser för
att begränsa och reglera privatiseringen inom välfärdstjänsterna.
Huvudprincipen i styrelsens vinstbegränsningsförslag är att det som avsätts till
välfärden också ska gå dit. Det innebär att det normala bör vara att ett välfärdsbolag
högst kan ta ut det som motsvarar statslåneräntan plus en procent, det vill säga det
som enligt aktiebolagslagen gäller för aktiebolag med särskild vinstbegränsning (så
kallade SVB-bolag). Men styrelsens vinstbegränsningsförslag lämnar också utrymme
till en smidig anpassning utifrån skilda regionala och lokala förhållanden och förutsättningar, genom att kommuner och landsting kan ingå driftsavtal med olika aktörer.
Problemen i exempelvis Tornedalen och Stockholm skiljer sig helt uppenbart åt och
kräver därför olika typer av lösningar.
En vinstbegränsning är dessutom ett första steg i riktning mot att bygga upp välfärdstjänster som mer fokuserar på behov än på efterfrågan och som ser brukarna som
medborgare och inte som kunder. Den ekonomiska redovisningen i välfärdsföretagen
måste öppnas upp för offentlig insyn. Allt för ofta saknas dessutom kollektivavtal och
meddelarskydd för personalen.
Att ta fram bättre kvalitetskrav är givetvis en självklarhet. Men vi misstar oss om
vi tror att vi enbart genom att arbeta med kvalitetskrav kan komma åt problemets
kärna. Vi kan i dag se en svällande kvalitetsbyråkrati, som riskerar att gå ut över
yrkesprofessionaliteten och effektiviteten. Också när det gäller offentlig drift har olika
lednings- och organisationsteorier med rötterna i det privata näringslivet (New Public
Management, NPM) hamnat i konflikt med viktiga välfärdspolitiska målsättningar.
Detta har företrädare för sjukvårdsbiträden, förskolepersonal, läkare, lärare, poliser
och initierade forskare tydligt varnat för. Dessa förslag har en enig LO-styrelse ställt sig
bakom.
LO tog även ställning mot LOV som upphandlingsmodell. Frågan om marknadsstyrning och privata aktörer inom välfärdssektorn utreds nu i den statliga
Välfärdsutredningen som ska komma med sitt betänkande i november 2016. LO håller
kontinuerlig kontakt med utredningen.
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LO presenterade även 2014 ett handlingsprogram för omsorgstjänsterna, Med
omsorg om det gemensamma. Där slog LO fast att tre huvudområden måste stå i fokus
för utvecklingen.
För det första ett arbete för att stärka och utveckla den gemensamt finansierade
välfärden. Det krävs ökade resurser inom såväl barn- som äldreomsorg. Det innebär
att tilliten till den gemensamma finansieringen av välfärden stärks och att statens
ansvar görs tydligt, genom exempelvis höjda och indexerade statsbidrag till omsorgstjänsterna. Föräldrar, äldre och anhöriga bör ha ett större inflytande och valfrihet inom
ramen för sammanhållna omsorgsverksamheter, istället för det uppstyckade omsorgssystem som marknadsmodellerna bidragit till att skapa. Rekryteringsbehovet inom
omsorgstjänsterna är också mycket stort. För att behoven ska kunna tillgodoses krävs
satsningar på utbildning, arbetsvillkor och goda anställningsvillkor för personalen.
För det andra måste den verkliga valfriheten i omsorgstjänsterna öka.
Privatiseringsreformerna har ökat de privata utförarnas valfrihet, men inte brukarna
eller medborgarnas. Vinstdriften i välfärdssektorn förstärker en ökad detaljreglering
och byråkratisering av omsorgen. Men behovsbedömning under hård ekonomisk press
minskar utrymmet för omsorgstagares initiativ och omsorgspersonalens professionella
bedömningar. För att öka variationen av utförare och brukarnas valfrihet måste vinstsdriften stoppas.
För det tredje måste tilliten till den gemensamma välfärden stärkas. Gemensamma
välfärdslösningar bygger på medborgarnas tillit, till att få de tjänster man har behov av
när man har behov av dem. Det sägs ofta att den gemensamma välfärden står inför en
ekonomisk kris. Det är sant att de gemensamma systemen står inför stora utmaningar
i och med bland annat migrations- och flyktingsituationen. Men krisen kan också ses
som en tillitskris. Snedfördelande marknadsstyrning och pressande detaljstyrning i
kombination med underfinansiering till de gemensamma välfärdstjänsterna gör att
tilliten brister. Konsekvensen blir i sin tur ett minskat intresse att bidra till de gemensamma systemen via skattsedeln.
Tilliten till de gemensamma systemen måste stärkas. Omsorgstjänsterna måste
finnas när och där människor behöver dem. Omsorgen ska ges efter behov och inte
efter plånbok. Omsorgsyrkenas roll måste stärkas och anställda ges tillit att utföra
sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. Ansvariga politiker måste ges och ta
sitt ansvar att styra välfärden mot våra gemensamma mål. Bara så går det att lösa den
situation vi står inför; med omsorg om det gemensamma.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 18.29 första att-satsen samt
att anse motion 18.29 andra att-satsen besvarad.
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18.30
Barnomsorg på obekväm arbetstid
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
I dag jobbar många på obekväma arbetstider och har problem med barnomsorg. Kanske båda föräldrarna har ob-tider eller kanske man är ensamstående.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för utökad barnomsorg på obekväm arbetstid, kvälls- och
nattetid.

18.31
Barnomsorg på obekväm arbetstid
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
I dag jobbar många människor inom både vård och butiker på obekväma
arbetstider och har problem med barnomsorgen för att få livspusslet att
fungera. Kanske båda föräldrarna arbetar på obekväma arbetstider.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska arbeta för att kommunerna åläggs att ordna barnomsorg på obekväma arbetstider.

18.32
Obligatoriskt ”nattis”
Handelsanställdas förbund avd 20 Stockholm
I dag finns det bara en rekommendation om att kommunen ska tillhandahålla barnomsorg på ”obekväm arbetstid”. Detta medför att familjer med
föräldrar som arbetar i branscher med kvälls- och nattarbete kan tvingas
tacka nej till arbete på grund av att barnpassning saknas. Problemen är särskilt kännbara i familjer med enbart en förälder, vilket ofta ”råkar” vara en
kvinna i ett arbetaryrke.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO aktivt ska arbeta för att kommunerna blir tvingade att anordna barnomsorg på obekväm arbetstid åt familjer där föräldrarna måste arbeta
vid sådana tider.
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18.33
Förskola och fritids på obekväm arbetstid
Handelsanställdas förbund avd 1 Malmö
Att arbeta inom handel, vård eller andra serviceyrken innebär ofta arbete på
OB-tid. Detta medför stora bekymmer för många föräldrar eftersom långt
ifrån alla kommuner erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid i den utsträckning som behövs. Problemet med barnomsorg kvarstår dessutom när
barnen inte är i förskoleåldern längre. Få föräldrar är intresserade av att
lämna barn som är åtta–nio år ensamma hemma på kvällar och helger. Detta
är i högsta grad en jämställdhetsfråga, då det i stor utsträckning är kvinnor
som arbetar i servicesektorn. Många arbetar alltför ofta deltid och är helt
och hållet beroende av de timmar man kan få på kvällar och helger. Vi ser
en arbetsmarknad som alltmer liknar den vi hade innan välfärdssamhället,
där kvinnor får välja bort arbete för att vara hemma med barnen och därigenom hamnar efter i löneutveckling, pension med mera. Man får svårt att
klara sig på ålderns höst. Det är inte en önskad utveckling och frågan måste
komma upp på den politiska agendan.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO driver frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid politiskt och
verkar för att kommunerna ska erbjuda ob-nattis och ob-fritids till de
familjer som har behov.
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Utlåtande motionerna 18.30–18.33
18.30
att LO ska verka för utökad barnomsorg på obekväm arbetstid, kvälls- och nattetid.
18.31
att LO ska arbeta för att kommunerna åläggs att ordna barnomsorg på obekväma
arbetstider.
18.32
att LO aktivt ska arbeta för att kommunerna blir tvingade att anordna barnomsorg på
obekväm arbetstid åt familjer där föräldrarna måste arbeta vid sådana tider.
18.33
att LO driver frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid politiskt och verkar för att
kommunerna ska erbjuda ob-nattis och ob-fritids till de familjer som har behov.
Motionerna 18.30 till 18.33 yrkar alla på att LO aktivt ska arbeta för att kommunerna
ska åläggas att erbjuda barnomsorg även utanför så kallad kontorstid. I dag ska enligt
skollagen barnomsorg erbjudas till barn från ett år i den omfattning det behövs med
hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete. Men kommunerna behöver inte erbjuda barnomsorg under kvällar, veckoslut eller i samband med större helger. Enligt den senast
tillgängliga statistiken erbjöd 194 av landets 290 kommuner barnomsorg på obekväma
tider hösten 2014 och drygt 5 500 barn var inskrivna i verksamheten.
En bra och trygg offentlig omsorg, i synnerhet barnomsorg, är grundläggande för
att föräldrar ska kunna lönearbeta. Öppettider, kvalitet och avgiftsnivåer spelar roll för
möjligheten att kunna kombinera arbete och familj. Saknas en välutbyggd omsorg är
det nästan alltid kvinnorna som stannar hemma eller arbetar kortare tid än de önskar.
Många småbarnsföräldrar, särskilt inom LOs avtalsområden, som har schemalagt
arbete på kvällar och helger kan därtill inte gå upp i arbetstid på grund av begränsade
öppettider i förskolan. Eftersom privat och offentlig service, som är kvinnodominerande sektorer, i stor utsträckning kräver arbete på kvällar, nätter och helger har förskolans öppettider stor betydelse för arbetargruppens sysselsättningsgrad och antalet
arbetade timmar.
LOs styrelse anser att barnomsorgen måste utvecklas så att den svarar mot de
villkor som krävs för full sysselsättning i det moderna arbetslivet och de behov av högkvalitativ omsorg som även barn till skift- och flexarbetande föräldrar har. I LOs rapport
Jämställdhetsbarometern – Tid, makt och pengar, LOs handlingsprogram för omsorgstjänsterna och i LOs kongressrapport för 2016 har LOs styrelse ställt sig bakom krav på
att kommunerna ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. LO anser att skyldigheten att erbjuda barnomsorg utanför kontorstid ska skrivas in
i skollagen, men att hänsyn bör tas till i vilken form exempelvis mycket små kommuner
har möjlighet att utforma denna typ av barnomsorg.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 18.30–18.33.
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18.34
”Tänderna – en del av människan men inte en del av kroppen”?
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
Att gå till tandläkare eller söka annan tandvård är något som tyvärr alltför
många människor i dag tycker är obehagligt både för att det kan göra ont
rent fysiskt men framförallt för att det kostar obehagligt mycket pengar! I ett
välfärdsland som Sverige med en väl utbyggd folktandvård över hela landet
är det en skam att det i dag syns tydliga tecken på att tandhälsan börjar bli
sämre i allmänhet hos befolkningen. Under många år hade svenska folket
en osedvanligt god tandhälsa men i takt med att det blivit allt dyrare att
få tandvård märks tydligt att tandhälsan försämras. Detta är ett stort problem både på kort och lång sikt. Jobbigt för de människor som inte vågar le
av rädsla för att få sin dåliga tandhälsa avslöjad. Ett stort problem på sikt i
och med att dålig tandhälsa leder till andra negativa hälsokonsekvenser och
därmed större risk att behöva belasta den ”vanliga” sjukvården.
Det borde vara en självklarhet att tandvård ska vara förknippad med
samma subvention som övrig hälso- och sjukvård! Varför ska det kosta tusentals kronor att få en tand lagad när det bara kostar några hundralappar
att få en kranskärlsoperation? Det är dags att stegvis införa en tandvårdsförsäkring värd namnet! En tandvårdsförsäkring som utgår från de kostnader
som gäller inom primärvård och akutvård.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO med kraft ska verka för att regering och riksdag inför en tandvårdsförsäkring i motionens anda.

18.35
Fri tandvård
Handelsanställdas förbund avd 20 Stockholm
Inkomsten ska ej behöva påverka tandhälsan. Tandvård ska EJ vara en klassfråga.
Stress påverkar tandhälsan och vi ser en ökning av stressrelaterade tandskador på grund av bland annat det samhällsklimat samt arbetsklimat som
råder.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för fri tandvård.

18.36
Tandvård – en klassfråga
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
I dagens välfärdssamhälle har tandvården blivit en klassfråga, som är mycket
olycklig och till varje pris måste motverkas. Tandstatusen ska inte få avgöra
vilken samhällsklass man tillhör. Det finns alldeles för många runt omkring
oss som inte prioriterar sin tandhälsa, på grund av sin ekonomiska situation.
Bara för att man är låginkomsttagare, deltidsarbetare, arbetslös eller sjuk-
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skriven ska man inte behöva avstå att gå till tandläkaren, för att man inte
har råd. Detta har inte samhället råd med i längden, för dåliga tänder skapar
större och dyrare sjukvårdskostnader i ett längre perspektiv.
För att motverka dessa problem borde det finnas ett högkostnadsskydd
på tandvård. Vad är det för skillnad på tandvård och övrig hälsovård?
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att tandvård blir likställd med övrig sjukvård samt
att LO ska verka för att det införs ett högkostnadsskydd för tandvård.

18.37
Tänderna ska ingå i kroppen
Industrifacket Metall avd 38 Östra Småland
Tänderna sitter i kroppen men räknas inte dit. Vid normala kroppsliga sjukdomar eller normala skador på kroppen får man stöd utifrån behov, inte
plånbok. Konsekvensen är att tandstatusen blivit en tydlig klassfråga, precis
som den var i början av förra seklet. Allt fler arbetslösa vittnar om att de
inte har råd att betala tandläkarräkningen och att de måste förhandla om
avbetalningsplaner för att kunna laga tandskador/fel i munnen.
Tandvårdsstödet som är tänkt att vara en försäkring för dem som har det
sämre ställt, fyller i dag många gånger ingen funktion då taket är ganska
högt. Referenspriset, som högkostnadsskyddet beräknas utifrån, kan skilja
sig från tandläkare till tandläkare, då dessa är fria att sätta egna priser. Syftet
med referenspriserna är dels att undvika höjningar när Försäkringskassan
höjer ersättningen, dels för att fungera som jämförelsepris. Detta borgar
dock för mellanskillnader, ogynnsamma mellanskillnader, som individen i
slutänden får stå för. Tandhälsa ska inte vara en klassfråga.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att tandvård ska räknas som sjukvård,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att samma generella avgift ska tas
vid ett besök hos tandläkaren som vid ett besök hos landstingets läkare,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att högkostnadskortet ska gälla
inom tandläkarvård såväl som inom övrig sjukvård samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att höja rätten till fri tandvård
från 20 år till 25 år.

18.38
Tänderna en del av kroppen
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
Tänderna bör liksom övriga delar av kroppen tillhöra kroppen.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att de grundläggande tandvårdskostnaderna omfattas av högkostnadsskyddet för sjukvård.
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Utlåtande motionerna 18.34–18.38
18.34
att LO med kraft ska verka för att regering och riksdag inför en tandvårdsförsäkring i
motionens anda.
18.35
att LO ska verka för fri tandvård.
18.36
att LO ska verka för att tandvård blir likställd med övrig sjukvård samt
att LO ska verka för att det införs ett högkostnadsskydd för tandvård.
18.37
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att tandvård ska räknas som sjukvård,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att samma generella avgift ska tas vid ett
besök hos tandläkaren som vid ett besök hos landstingets läkare,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att högkostnadskortet ska gälla inom tandläkarvård såväl som inom övrig sjukvård samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att höja rätten till fri tandvård från 20 år till
25 år.
18.38
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att de grundläggande tandvårdskostnaderna omfattas av högkostnadsskyddet för sjukvård.
Vid LO-kongressen 2012 beslutades om att tillsätta en välfärdsutredning, som bland
annat fick i uppgift att ta fram ett åtgärdsprogram i syfte att förbättra tandhälsan. Förra
året ställde sig en enig LO-styrelse bakom Klassamhällets dolda leende – LOs åtgärdsprogram för en mer jämlik tandhälsa.
Studerar man tandvården tvingas man notera växande socioekonomiska skillnader
när det gäller tillgänglighet till tandvård och tandhälsa. Detta speglar givetvis utvecklingen mot ökade klassklyftor som vi sett det senaste årtiondet. Majoriteten av den
svenska befolkningen har en god tandhälsa och besöker tandvården regelbundet.
Generellt sett har tandhälsan för såväl barn som vuxna förbättrats i de nordiska länderna de senaste decennierna. Men ojämlikheten i tandhälsa ökar i vårt land. Det konstaterar alla som närmare studerat frågan. Arbetslösa, sjukskrivna är särskilt utsatta
och halkar efter. Det finns också stora och växande skillnader i tandhälsa mellan barn
med olika socioekonomisk bakgrund. Personer födda utanför Europa, arbetssökande,
låginkomsttagare och lågutbildade känner sig dessutom mindre respektfullt bemötta
än genomsnittet av befolkningen när de uppsöker tandvården.
Tandhälsan påverkar allmänhälsan och det finns samband mellan dålig tandhälsa
och exempelvis hjärtsjukdomar. Forskningen visar också att det är viktigt för den
enskildes framtida tandhälsa att tidigt etablera en vana att besöka tandvården. Därför
är det krav som reses i fjärde att-satsen i motion 18.37, att höja rätten till fri tandvård
till 25 år väl motiverat. Att verka för helt fri tandvård, vilket är kravet i motion 18.35,
bedömer styrelsen inte vara varken realistiskt eller önskvärt.
De reformer som den borgerliga regeringen genomförde på tandvårdsområdet har
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uppenbarligen inte lyckats göra tillgången på tandvård mer jämlik. Dessutom får man
inte glömma bort att de stora skattesänkningarna, som alliansregeringen genomdrev
under sina åtta år vid makten, orsakade en resursbrist inom vården, skolan, omsorgen
och i trygghetsförsäkringarna. Det är således en omfattande uppgift den nuvarande
regeringen står inför. De revor i de sociala skyddsnäten och välfärdssektorn som alliansregeringen lämnat efter sig kommer att kräva kraft och resurser. En förbättring av
stödet på tandvårdens område måste naturligtvis vara en del av en sammanvägning av
insatser utifrån ett bredare välfärdspolitiskt helhetsperspektiv.
De aktuella motionerna rör kravet på att göra tänderna till en del av kroppen, det vill
säga att på olika sätt integrera tandvården i sjukvården. Styrelsen anser att det behöver göras en grundlig översyn av hela tandvårdssystemet, utgångspunkten bör vara att
tänderna faktiskt är en del av kroppen. Det handlar ytterst om att skapa villkor som gör
att den enskildes kostnader för tandvård blir överkomliga för alla medborgare och att
tandvården på ett bättre sätt än i dag integreras i sjukvården. Att besöka tandvården
borde egentligen inte vara dyrare än att besöka sjukvården. Detta innebär samtidigt
att det är de grundläggande tandvårdskostnaderna, det vill säga de insatser som görs
utifrån tandhälsosynpunkt, som ska ingå i det som samhällssubventioneras (se motion
18.38) och inte de insatser som är kosmetiskt motiverade.
Några åtgärder, som tas upp i LOs åtgärdsprogram, bör dock kunna genomföras
parallellt med den grundliga översynen som krävs. Detta för att kunna motverka de
akuta problem som finns. Subventionsgraden måste höjas. Dagens självrisk på 3 000
kronor är allt för hög och utgör en orimligt hög tröskel in i tandvården för dem som har
knappa ekonomiska resurser. Styrelsen förordar därför en förbättring av högkostnadsskyddet som innebär en statlig subvention redan från första kronan.
För att göra systemet mindre kostnadsdrivande, på grund av att privata och offentligt ägda aktörer överdebiterar i takt med en ökad subventionsgrad, måste också en
effektivare prisreglering och kontroll införas.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 18.36 första att-satsen, 18.37 första, andra och fjärde att-satserna och 18.38,
att anse motionerna 18.34, 18.36 andra att-satsen och 18.37 tredje att-satsen besvarade samt
att avslå motion 18.35.
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I debatten deltog
Joakim Borg, Transport
Hans Kristiansson, HRF
Tobias Baudin, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Hans Kristiansson, HRF yrkande om bifall på motion 18.30.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Punkt 19
Fastställande av rapporten
Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner
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19. Fastställande av rapporten Vägen till
full sysselsättning och rättvisare löner
Anförande

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Kära ordförande, kongressombud!
Nu har vi kommit till den punkt på dagordningen när vi slutgiltigt ska fastställa den här ohyggligt vackra rapporten.
Det är nu nästan på dagen fyra år sen som vi vid avslutningen av förra
kongressen fick mandatet att under kongressperioden jobba med att ta fram
den här rapporten.
Jag tror att ni alla här inne förstår att man inte bara sätter sig ner i ett
rum och skriver ut den här rapporten och 24 underlagsrapporter, utan det
ligger ett oerhört arbete bakom att ta fram en sådan här rapport.
Under de här dagarna har ni sett att vi har betat av kapitel för kapitel,
att-sats för att-sats. Ni har bestämt exakt hur vår framtida inriktning ska
vara inom LO.
Jag ska lova er något. Det är ett löfte som kansliet och många andra kanske inte gillar, ett löfte till alla som vill ha den färdiga rapporten utskriven
så här vackert och ha den hemma för all framtid och kunna berätta för era
barn och barnbarn: Den där jäkla rapporten är det jag som har tagit fram.
Vi ska se till att rapporten efter kongressen trycks till alla som vill ha
den. Några vill ha den papperslöst. Men alla som vill ha den som jag, stående i min bokhylla resten av mitt liv, ska få chansen att få det, för det är
en jävligt bra rapport, hörni!
Nu var det minst tio som tänkte ”utgift” och inte ”rapport”!
Vi har beslutat om att-satserna pö om pö. Vi har haft ett helt gäng sittande här uppe. Återigen: Det är inte bara vi som står här i talarstolen som
gör detta, utan det är tvärtom ett stort arbete bakom.
De har följt alla debatter som vi har haft här i rummet för att vi inte ska
riskera att få motstridiga beslut. Vid ett tillfälle har det faktiskt uppdagats att vi
behövde ändra en av att-satserna för att inte få motstridiga beslut på kongressen.
Som ni ser är det många på talarlistan. Jag vill på intet sätt strypa debatten, men jag ska i alla fall försöka underlätta den.
Det är några som tycker att vi har varit lite styvmoderliga när det gäller
att skriva text och att-sats om Samhall. Vi har läst materialet i styrelsen, och
vi delar den uppfattning som kommer att framföras i talarstolen lite senare,
så det kommer ett yrkande om bifall till två att-satser och följande tilläggsyrkande: ”att LO ska verka för en utvärdering och utveckling av Samhalls
uppdrag och att vinstkravet i Samhall begränsas”.
Till det förslaget yrkar jag för styrelsens räkning bifall.
Det andra förslag som styrelsen lägger är en förändring av den att-sats
som gäller föräldraförsäkringen. Det står i dag i rapporten att LO ska verka
för att föräldraförsäkringen delas lika mellan föräldrarna och att ett första
steg ska vara en tredelning.
Men ni som har varit med på kongressen vet att styrelsen förlorade lite
i den frågan. Och som jag sa i inledningen: Det är inte vi som bestämmer,
utan det är ni som bestämmer.
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Därför är förslaget att vi gör en förändring av en att-sats och att det i
stället ska stå ”att LO ska verka för en individualiserad föräldraförsäkring
utan möjlighet att överlåta dagar”.
De två förslagen lägger styrelsen.

Motion 19.1
19.1

LOs rapport Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner
Kommunalarbetareförbundet avd Väst
Avdelningsstyrelsen i Kommunal Väst har vid sammanträde 2015-09-18 ställt
sig bakom samtliga att-satser i rapporten Full sysselsättning och solidariskt
lönepolitik.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ställa sig bakom samtliga att-satser i rapporten Full sysselsättning och
solidariskt lönepolitik.

Utlåtande motion 19.1
19.1
att ställa sig bakom samtliga att-satser i rapporten Full sysselsättning och solidariskt
lönepolitik.
I talet till LO-kongressen 2012 sa LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson:
”Kongressvänner, vi ska göra mer. Jag vägrar att tro att det inte skulle gå. Jag tänker
därför samla all kunskap om vägar framåt som finns tillgänglig. Vi ska tillsammans
med all kunskap som finns inom fackföreningsrörelsen, våra förtroendevalda, goda
ekonomer och duktiga forskare i Sverige och utomlands utforma en ny ekonomisk
politik för full sysselsättning – som både kommer synas och höras. Vi ska göra skillnad.
Det är mitt löfte till er.”
LOs styrelse behandlade förslaget till kongressrapport den 12 maj 2015 och beslutade att anta dess att-satser, vilka därmed föreläggs 2016 års LO-kongress. Styrelsen
ställer sig därför bakom motionen under förutsättning att inga motstridiga beslut fattas under kongressen.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 19.1.
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I debatten deltog
Monica Enarsson, IF Metall
Pia Litbo, IF Metall
Yvonne Nygårds, Fastighets
Anneli Jonsson, Seko
Tommie Hägg, Handels
Lars-Robert Nordin, HRF
Zdenka Mardetko, Kommunal
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
––Kongressrapporten Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik med följande korrigering som konsekvens av kongressens tidigare beslut: att LO
ska verka för en individualiserad föräldraförsäkring utan möjlighet att
överlåta dagar,
––Monica Enarsson, IF Metall m.fl. yrkande om bifall på andra att-satsen
i kapitel 12 sidan 343 med följande tilläggs-att-sats: att LO ska verka för
en utvärdering och utveckling av Samhalls uppdrag och att vinstkravet
i Samhall begränsas,
–– Styrelsens bifall på tilläggs-att-satsen till andra att-satsen i kapitel 12 sidan 343.

Beslut

Kongressen beslutade
att fastställa rapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner med
korrigeringen på att-satsen om föräldraförsäkringen samt tilläggs-attsatsen till andra att-satsen i kapitel 12 sidan 343.
Kongressen beslutade
att bifalla motion 19.1.
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Punkt 20
Arvoden för revisorer
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20. Arvoden för revisorer
Eva-Lotta Ramberg kongressordförande: Enligt LOs stadgar § 10 mom. 8 ska
revisorernas arvode fastställas av kongressen. För auktoriserad revisor utgår
ersättning enligt räkning.

Beslut

Kongressen beslutade
att revisorernas arvode för den kommande kongressperioden fastställs till
60 procent av inkomstbasbeloppet det år vilket arvodet ska utbetalas.
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Punkt 21
Tid för nästa kongress
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21. Tid för nästa kongress
Mikael Nilsson, kongressordförande redogjorde för förslaget till tid för nästa
kongress.

Beslut

Kongressen beslutade
att nästa kongress genomförs den 12–15 juni 2020.
Kongressen beslutade
att LOs styrelse äger rätt, om omständigheterna så påkallar, att flytta kongressen till annan tidpunkt under 2020.
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22. Kongressens avslutning
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Nu har vi kommit till avslutningen
av kongressen. Jag tror att alla här inne verkligen kan understryka att vi har
haft en fantastisk LO-kongress med en stämning som jag faktiskt inte har
upplevt på någon kongress innan.
Allra först vill jag säga ett stort tack till alla er ombud för att ni har applåderat varandra hela tiden – glada, käcka, roliga, arga, fina ombud! Tack så
jättemycket för en underbar kongress!
Det är, som ni förstår, inte en ordförande som ser till att en kongress
fungerar. Ni har under de här dagarna förstått att det är ett samspel mellan
alla oss som har inflytande här inne.
Mycket av hur kongressen flyter på, hur besluten tas, hur stämningen i
rummet blir och hur mycket vi pallar att bli tillrättavisade beror på några
särskilda personer här inne.
Jag har på många kongresser fått sitta med i presidiet och vara ordförande
på en kongress. Tyvärr måste jag säga att vi inte riktigt nådde samma höjd
när jag var med som vi har nått de här dagarna.
Det har varit ett helt enastående, fantastiskt roligt presidium att jobba
med som har jobbat på ett otroligt demokratiskt sätt. Ni har lyssnat till oss
alla och tillrättavisat oss. Jag har själv blivit tillrättavisad minst fem sex
gånger och kommer aldrig att glömma den oförrätten!
Jag skulle vilja att ni från presidiet – Micke, Lisa, Helén, Peter och EvaLotta – ställer er framför podiet och tar emot kongressens jubel. Nu ställer
vi oss upp och applåderar, hörni!
Vi ska naturligtvis också se till att ära alla dem som har gjort att vi i dag
fick ett protokoll där inte en enda justering behövde göras. Jag ber alla sekreterare att ta plats här framme och få en stor applåd av kongressen.
Sen är det en grupp här inne som jag skulle vilja tacka lite extra. Det står
inte i mitt manus, så nu är säkert många oroliga.
Vi valde efter förra LO-kongressen att göra en nyordning. I LOs över
hundraåriga historia har det på kongresserna varit så att de anställda på
LO har varit föredragande under kongressdagarna. Men jag tyckte att det
kändes konstigt att inte de styrelseledamöter som har varit med och fattat
alla beslut också är föredragande och står för sina beslut inför kongressen.
Därför frågade jag styrelsen om de var beredda att ikläda sig rollen att
vara föredragande här framför er under alla kongressdagar, med dem som
jobbar på kansliet som stöd, så att vi får bra underlag för de beslut som vi
fattar här inne. Alla i styrelsen tackade ja till det.
Jag tycker att det var en otroligt trevlig nyordning i vårt LO. Nu har styrelsen fått se hur det är att stå här uppe inför alla er jäkla ombud och försvara
vad man har fattat beslut om under ett helt år innan. Jag tycker faktiskt att
vi ska ge dem en jättevarm applåd, för de har gjort det jäkligt bra.
Insamling har börjat för att köpa en klocka till Lasse Lindgren.
Det är ett oerhört arbete som ligger bakom en LO-kongress. Några i LOborgen började redan dagen efter förra kongressen med att förverkliga det
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vi har upplevt de här dagarna, med utvärdering och att försöka lära sig av
saker som vi gjorde fel förra gången, ta in nyheter, ändra i programmet och
se till att det blir så bra som möjligt.
Som ni har sett har vi vid den här kongressen försökt använda så mycket
av tiden till debatter som det bara går. Ni som är nya vet ju inte, men ni som
har varit med tidigare kan se att vi har haft mycket färre talare utifrån – allt
för att ge ombuden mer tid i talarstolarna.
Någon kanske tycker att jag talade länge i går. Jag tog chansen före kongressfesten – jag erkänner det!
Det går inte att här på scenen ta upp alla som jobbar med press, utställare,
att det finns kaffe till oss här bakom, att kallelser går ut i rätt tid, att ni har
fått paddorna och instruktioner och så vidare. Allt som behövs för att göra
en sådan här kongress möjlig är ett fruktansvärt hästjobb.
Jag kan alltså inte ta upp alla här, men jag ska naturligtvis tacka dem vid
ett särskilt tillfälle. Men jag vill i alla fall ta upp den som har varit ansvarig
för alltihop här på scenen och ge henne en rungande applåd. Det är Monica
Sparrman, som ska få en ros för allihop.
Jag hoppas verkligen att alla andra som har arbetat med kongressen i
olika roller kände att ni var involverade i den varma applåden från kongressen. Vi väljer som sagt att tacka dem vid ett särskilt tillfälle och ska
festa lite extra med dem som har jobbat under kongressen – med vår nya
alkoholpolicy såklart.
Vi har några saker kvar att göra. Jag ska tacka av några som har avgått
ur ledningen. Jag ska hålla ett kort tal, och vi ska bjuda in Sean Kelly igen
för att sjunga ihop.
När sången är över brukar det alltid bli allmänt mummel. Det vill jag
inte att det ska bli, för jag vill göra detta till ett historiskt ögonblick för mitt
eget liv. Då har jag nämligen i några sekunder makten över kongressen. Jag
får chansen att klubba av kongressen.
Jag vill att ni ska vara koncentrerade hela vägen fram tills jag slår klubban i bordet. Det är förhållningsorder!
Jag skulle vilja bjuda upp två fantastiska vänner här på scenen: Tobias
Baudin och Ingela Edlund. Välkomna upp!
Jag tror att det är svårt för en utomstående att förstå hur mycket tid man
lägger ner tillsammans i en ledning. Någon gång har min sambo sagt ”Du
träffar ju Tobias, Ingela och Torbjörn mer än vad du träffar mig”. Det är inte
helt sant, men det är inte långt från sanningen.
Att vara en ledning tillsammans – ni var alla nyvalda i ledningen för fyra
år sen – är mycket speciellt. När kongressen klubbas av om en stund är det
ju ledningen som har i uppdrag av kongressen att bära organisationen ända
fram till nästa ordinarie kongress.
Vi kände inte varandra så väl då. Vi hade faktiskt träffats bara vid något
tillfälle före kongressen. Det var rätt kort tid före som valberedningen och
våra förbund bestämde sig för vilka som de ville ha i LOs ledning. Men vi
lärde känna varandra och blev väldigt goda vänner.
Först vill jag säga ett grattis till Kommunal och Seko. Ni får tillbaka två
helt fantastiska människor till era organisationer, människor som är otroligt varma och fina.

P u n k t 2 2 – Ko n g r e ss e n s a v sl u t n i n g

| 595

Ingela är född 1960 på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, så hon är en
riktig Stockholmsböna.
Hennes fullständiga namn har jag tagit reda på. Det är Kerstin Ingela
Elisabeth Edlund – det låter som hela kungalängden. Hon växte upp i Bagis,
har sen länge ett hus i Roslagen, en plats som Ingela förälskade sig i när hon
studerade till danspedagog på Väddö folkhögskola. Det visste ni inte, att det
är en danspedagog som jag har intill mig!
År 1981 började Ingela jobba på posten. För att ha en fast inkomst behövde
hon arbeta vid sidan av sitt uppdrag som danspedagog, och det blev posten
som blev jobbet. Och hon trivdes bra med jobbet på posten och blev kvar där.
År 1982, alltså för 34 år sen, började Ingela engagera sig fackligt, ett engagemang som vi alla har smittats av i den fackliga rörelsen. Sen följde en
rad tunga uppdrag på Seko. Hon hade ansvar för studie- och ungdomsverksamhet, och under några år var hon kanslichef och planeringschef.
År 2012 valdes hon som andre vice ordförande i LO.
De frågor som Ingela har jobbat mycket med i LOs ledning har ni sett
här i dag. Hon har ju varit föredragande och är vice ordförande ända tills
klubban faller om en liten stund. Hon har varit föredragande på den näst
sista punkten i dag, så det gamla uttrycket ”ända in i kaklet” tycker jag
stämmer bra i det här fallet.
Hon har alltid funnits där med det fackliga hjärtat otroligt varmt och med
de fackliga rättigheterna längst fram. Hon slåss mot diskriminering, för mångfald och för alla människors lika värde men har också en stark facklig ådra
när det gäller rätten till kollektivavtal och kollektivavtal vid upphandlingar.
Det lät ett tag i debatten tidigare som om ni trodde att Ingela var emot
att vi skulle ha kollektivavtal i upphandling. Det känns ibland lite orättvist,
för det är det enda som Ingela har jobbat med under det senaste året, att vi
ska komma så långt det bara går i LO med det.
Till vänster om Ingela från min sida sett står Tobias Baudin. Han står
ungefär lika långt från mig som vi har suttit tillsammans i LO-borgen sen
för fyra år sen. Han har varit förste vice ordförande mellan 2012 och 2016.
Han har ett fantastiskt andra förnamn: Sigurd. Trots det har det gått
ganska bra! Sigurd är ett fornnordiskt namn och betyder segerns väktare.
Det är väl lite så det är med Tobias – segerns väktare.
Dessutom heter han Baudin i efternamn. Alldeles i början, när vi var nyvalda, råkade ett brev komma till fel person – det kom till mig. Det var skrivet
av en fransman som välkomnade Tobias till något som hette Baudinklubben.
Jag vet inte om du åkte på deras årsmöte och blev en äkta Baudinare – jag är
tveksam till det. Han hävdar själv att det är ett släktnamn från norra Sverige.
Tobias är född på juldagen 1974. Själv är jag född på annandagen 1964.
Man kan säga att det skiljer ganska exakt tio år mellan oss. Han har precis
som jag varit med om fantastiska firanden med presenter två dagar i rad.
Det är mycket bättre – kanske inte resten av året, men just då är det en stor
fördel, både på julafton och på juldagen.
Jag tror inte att någon har missat vad Tobias brinner för. Nej, man kan
för resten inte säga så, för då tror ni att han brinner för hockey. Men ni vet
ju vad han brinner för!
Det handlar om vad han har som intresse vid sidan av det han brinner för
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fackligt. Jag tror ingen missar hans bakgrund i Luleå och att han håller på
Luleå Hockey. Det står i mitt manus att jag ska fråga er från Göteborg och
Frölunda om ni tycker att det var en bra semi-serie inför finalerna i år. Tycker
ni att det var okej? Ni slog nämligen ut Luleå, om ni inte kommer ihåg det.
Tobias gick elteknisk linje på gymnasiet och började jobba som maskinist på Luleå Hockeys arena, så det var kanske lite fusk också. Men bland de
första grejor jag såg att han hängde upp på sitt rum var en egen Baudintröja
från Luleå Hockey.
Han blev tidigt partipolitiskt aktiv, bland annat som fullmäktigeledamot
för Socialdemokraterna i Luleå. Han blev förste vice ordförande i Kommunal
2010 och förste vice ordförande i LO 2012, och nu är han nyvald ordförande
i Kommunal, som ni alla vet.
Det var bra med Tobias, precis när du kom in i LO-borgen för fyra år sen.
När man är ordförande har man ett stort behov av att kunna lämpa över
frågor på förste och andre vice ordföranden. Ingela och Tobias har verkligen varit otroligt skickliga – oavsett vilka frågor det har handlat om – i att
ta det ansvar som det innebär att vara i ledningen för LO.
Tobias har jobbat med en av de frågor som vi pratade väldigt mycket om
på förra kongressen: vinst i välfärden. Det är något som han naturligtvis bär
med sig till Kommunal. Som vi hörde i går ska vi verkligen se till att driva
igenom detta. Nu har vi dessutom statsministern på vår sida, så det känns
lite lättare än när vi började driva frågan för några år sen.
Tobias har också varit mycket intresserad och jobbat mycket med till
exempel Campus Bommersvik, där han sitter i styrelsen. Många av er här
inne är Bommare. Vi har sett vilka som har varit uppe i talarstolen, så vi i
styrelsen har allvarligt diskuterat om vi skulle lägga ner hela Bommersviksakademin. Vi kommer att få hur mycket stryk som helst i framtiden. Ju fler
vi utbildar, desto värre blir det för oss!
Tobias har också varit ansvarig för facklig-politiska frågor i styrelsen och
har gjort ett fantastiskt jobb.
Ingela och Tobias! Vi slutar inte att ses med det här. Vi kommer att ha
mycket att göra med varandra också i fortsättningen. Det har varit en otrolig ära att få jobba tillsammans med er och era vänner.
Till syvende och sist: När det blåser snålt och någon är emot en, då har
man inte så många vänner. Blåser det snålt är det väldigt många som stänger
dörren. Men det gjorde aldrig Ingela och Tobias. De har alltid funnits där.
De har funnits där för LO, för er och för mig. Ett stort jäkla tack! Ni ska ha
var sin blomma också!
***
Ingela Edlund, avgående andre vice ordförande: För en gång skull ska jag gå
före Tobias.
Stort tack allihop, verkligen allihop, ni som sitter här, kamraterna i ledningen, styrelsen och om det fortfarande är någon som följer webbsändningen, för de här fyra åren!
Jag har fått träffa oerhört många av er när jag har varit ute i Sverige och
besökt arbetsplatser, ringt i valrörelsen, varit på distriktsårsmöten och allt
vad det har varit.
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Det har varit vansinnigt roligt och väldigt nyttigt att få ett ännu bredare
perspektiv, även om jag kommer från ett förbund som är van vid att hantera
många olika verksamheter.
Jag ska hålla mig kort och säga två saker till er, komma med två råd inför de fyra kommande åren, för jag är rätt säker på att många av oss ses på
nästa LO-kongress. Om inte annat kommer jag hit och sitter som åhörare.
Det första är: Fortsätt att vara förbannade, förbannade på de orättvisor
som ni ser, så att ni kan göra något åt dem! Men var inte förbannade på
varandra! Lyssna, lyssna och diskutera sen! Då tror jag att framförallt utredningen om roll och organisation kommer att ha alla förutsättningar att
lyckas inför framtiden.
Fortsätt att vara förbannade – men inte på varandra! Fortsätt att ha roligt! Och lycka till! Vi ses på barrikaderna!
***
Tobias Baudin, avgående förste vice ordförande: Stort tack, alla kamrater! Jag
ska också hålla mig kort.
Jag vill börja med att tacka dig, Karl-Petter. När jag kom in i ledningen
fick jag ett tydligt och självständigt mandat. Jag fick ta mig an non-profitfrågan, som var den stora frågan på förra kongressen. Jag har fått jobba med
en välfärdspolitisk utredning och har lagt fram förslag på sjukförsäkring,
välfärdstjänster och arbetsskadeförsäkring. Jag har också fått leda den stora
pensionsutredning som alla 14 förbunden i LO har varit delaktiga i.
Att Karl-Petter har ett sådant ledarskap att han litar på människor och
ger människor utrymme gör att jag har haft skitroliga fyra år i LO-ledningen.
Så stort tack, Karl-Petter, för ditt ledarskap!
Jag vill såklart också passa på att önska den nyvalda LO-ledningen lycka
till. Med era olika erfarenheter och olika kompetenser och på de olika sätt
som ni är fina och varma människor är jag helt övertygad om att vi kommer
att ha en kanonbra LO-ledning under de kommande fyra åren. Det känns
tryggt för mig och för Kommunal.
Det var roligt när man kom hit, också på kongressfesten i går. Det känns
som att jag känner nästan varenda en här inne. Man får gå och heja och
prata. Jag har verkligen lagt mycket tid på att vara ute på fackföreningsmöten, träffa medlemmar och er förtroendevalda. Många av er har jag träffat
på just arbetsplatser runt om i landet.
Är det något som jag kommer att sakna är det den kontakt som jag har
haft med er i förbunden. Ni ska veta att jag har lärt mig otroligt mycket av
er, hur ni har det i era yrken, vilka utmaningar ni står inför i era branscher.
Det har öppnat ögonen för mig, och jag har fått stor respekt för att även
om vi har många gemensamma frågor i våra 14 olika förbund i LO har vi
väldigt olika förutsättningar.
Den respekten för er och för hur ni har det är något som jag tar med mig
i mitt ledarskap i Kommunal.
Jag kommer att sakna er i den rollen och i de mötena. Vi kommer att
fortsätta att träffas – i något annorlunda roller i framtiden men med gemensamma mål.
Ni ska veta att det i LO-borgen finns otroligt mycket kompetens hos de
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medarbetare som vi har där. Ni ska också veta att det är jättefina och varma
människor. Det kamratskap som jag har känt på LO-borgen och med några
här är kanske vad jag kommer att sakna allra mest.
Nu står jag med nya utmaningar i Kommunal. Ni här inne ska känna
stark tilltro till att ni i Kommunal och i mitt ordförandeskap har en riktig
LO-vän, även om vi kommer att bråka lite grann med varandra.
Det kan ibland kortsiktigt vara bättre att gå en egen väg – man kan vinna
för stunden – men långsiktigt är vi alla förlorare om inte vi, alla 14 förbund,
håller ihop. Enade vi stå. Söndrade vi falla.
Tack ska ni ha för allt! Vi ses i framtiden!
***
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Nu närmar vi oss, kamrater! Ni
vet vad jag sa i början: När klubban faller i bordet tar jag tillbaka makten
från er. Sen tar det väl tio minuter innan någon från styrelsen ringer och har
någon synpunkt. Men under tio minuter hinner jag bestämma allt, Lasse!
Jag måste bara sammanfatta en fantastiskt bra kongress innan vi sjunger
tillsammans och klubbar av kongressen.
Från första debatt till sista debatt har det varit en öppen och fin atmosfär
i det här rummet. Ibland har det varit tufft, och många beslut som vi har
tagit kommer att vara tuffa för LO att förvalta efter kongressen.
Men som revisorerna sa i frågan om ansvarsfrihet i fredags tar vi det på
stort allvar. Vi gör de första utvärderingarna, skriver upp alla att-satser som
är beslutade och börjar markera dem med grönt, gult och rött redan sent i
höst, så att vi kan följa dem månad för månad, kvartal för kvartal. Vi ska
också ta upp dem i styrelsen då och då, så att alla ledamöter i styrelsen vet hur
långt vi har kommit med att verkställa de beslut som kongressen har fattat.
En annan sak är lite kuriosa. Vi träffades i fredags i redaktionsutskottet
och var lite oroliga för att det inte skulle understrykas väl nog under kongressen att det här är en kongress för jämlikhet. Vi gav sekretariatet i uppdrag att ta fram ett uttalande om jämlikhet som vi skulle ha tagit upp i dag.
Jag satt här i morse och läste igenom det uttalandet. Det var exakt vad
debatten har handlat om! Den här kongressen har ju handlat om hur vi ska
öka jämlikheten i Sverige. Det behövdes inte något uttalande! Kongressen
handlade mycket mer om jämlikhet än vad vi ens kunde önska i fredags.
Vi sätter fokus på de viktiga frågorna för Sveriges arbetare på den här
kongressen. De vill inte ha växande klyftor. De vill inte ha de orättvisor som
drabbar människor i vårt land i dag. De vill inte ha vår urusla vinstdrivande
skola som inte ger de ungar som har de största behoven de bästa förutsättningarna att klara sin skola. De vill inte ha nyliberalism. De vill inte ha ett
samhälle som bygger på att bara den starke klarar sig.
Det har den här kongressen fattat beslut om. Jag lovar att göra allt vad
jag kan under de kommande fyra åren för att leva upp till de beslut som den
här LO-kongressen har fattat.
Jag sa redan i min inledning att jag lovar att göra allt för det som Tobias
avslutade med här alldeles nyss, att vi ska hålla ihop mellan våra 14 medlemmar.
Arbetarrörelsen blir aldrig starkare än dess svagaste länk. Vi kan vara
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olika starka, och vi har olika styrka. Men hjälps vi åt är vi oerhört starka
tillsammans. Därför – jag tittar på mina kollegor i styrelsen – är det vårt
ansvar i den nyvalda styrelsen att förvalta det som ni har hört att alla här
inne har applåderat för varenda gång det har nämnts på kongressen.
De vill att vi ska hålla ihop. Nu får vi baske mig göra som kongressen
har bestämt i den frågan, hörni!
Nu såg ni att jag spände ögonen i dem. Jag är snart framme vid mina tio
minuter, så snart börjar jag väl flacka med blicken igen. Men jag ska göra
allt vad jag kan för att detta ska lyckas. Vi ska börja i augusti med avtalsrörelsen för 2017 och försöka hitta kompromisser som vi alla kan leva med i
den kommande avtalsrörelsen.
Vi ska avsluta där vi började, när Stefan Löfven var här i dag.
Det unika i vår rörelse, med facklig-politisk samverkan, är att vi jobbar
inte bara fackligt på våra arbetsplatser och i kollektivavtal utan också har
valt att arbeta politiskt i samverkan med ett politiskt parti. Det har gjort
att vi har oändligt mycket lättare i dag än bara för två år sen att få genomslag för våra idéer.
Ni kan själva förstå hur mycket lättare det är för en LO-ordförande om
statsministern heter Stefan Löfven än om han heter Fredrik Reinfeldt. Ni
kan tänka er själva vilken skillnad det är! Eller när en arbetsmarknadsminister försöker härma en själv på kongressfesten! Det blir liksom lättare att
arbeta med det gänget än med dem som var före. Och för resten: Vem skulle
vilja se Littorin som Karl-Petter? Fruktansvärt!
Det hade varit ett rent arbetsmiljöproblem för mig – det hade jag aldrig kunnat stå ut med. Då hade skyddsombudet fått stänga av omedelbart.
Den facklig-politiska samverkan är en planta som vi vårdar gemensamt
mellan LO-förbunden. Jag vet att vi har lite olika åsikter om den. Men jag
tror att ni alla instämmer i vad Stefan sa i morse: Tillsammans i arbetarrörelsen har vi en enorm förmåga att göra våra medlemmars liv bättre.
Vi ska ta till vara den styrkeposition som Sverige har i dag, med en av
Europas högsta tillväxttakter och med en arbetslöshet som sjunker och en
sysselsättning som ökar. Då stärks arbetarnas ställning på arbetsmarknaden.
Vi ser nu i statistiken till exempel att antalet visstidsanställda minskar.
Det gör det inte därför att arbetsgivarna vaknade upp en dag och var goda.
Det gör det bara därför att det nu börjar bli lite ont om personal i vissa sektorer. De vågar inte längre visstidsanställa, hörni! Vi ska se till att det ändras, så att ingen jäkel behöver leva under sådana omständigheter. Det har
vi fått ett uppdrag från kongressen att göra, och det ska vi verkställa under
de kommande åren.
Nu ska vi skiljas åt. Jag ska inte tala längre.
Jag tycker också att det var väldigt roligt att sjunga lite mer tillsammans,
som vi har gjort under de här kongressdagarna. Innan jag avslutar kongressen formellt tycker jag att vi ber Sean komma in på scenen igen och leda
oss genom en hejdundrande sång på slutet, Internationalen.
Välkommen in, Sean, så kör vi en gång till!
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Tack så mycket, Sean Kelly! Vilken fantastisk avslutning vi fick på vår kongress: att lära oss Internationalen
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och Arbetets söner på lite annat sätt, skriva om dem lite till modern tid och
träna på dem – det har vi nog behövt ganska länge!
Kamrater! Jag har bara en sak kvar att göra. Det är att förklara LOs kongress 28e kongress avslutad.
Det gör jag genom det här klubbslaget.
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Linjetal
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Nu ser ni att det är speciellt – jag
har fått en egen talarstol i plexiglas. Det är väl tur att man har knäppt allt
som ska knäppas!
Kamrater, kongressdeltagare! Jag måste bara säga: Vad det är kul med
kongress! Vad kul det är att träffa alla kamrater från hela Sverige – och hela
världen! Vad kul det är att debattera, votera och diskutera! Och jag måste
bara få säga: Vilken fantastisk stämning vi har på vår kongress! En applåd
till alla för hur bra ni gör det!
Jag ska nu försöka prata. När jag började skriva talet satte jag ramen för
mig själv – att det skulle handla om jobb, hopp och jämlikhet. Vi får se om
en ganska lång stund om jag har lyckats med det.
Först och främst vill jag tacka alla er härligt uppkäftiga ombud för den
debatt som vi har haft, främst kanske er som har varit uppe i talarstolen,
tacka för alla applåder och allt som skett i rummet.
Tack, Emmeli från Byggnads och ni andra ombud som tog debatten om
samtycke och som fick oss i styrelsen att begripa – för vi hade ju fel och ni
hade rätt! Självklart ska vi ha en samtyckeslagstiftning, hörni!
Tack, Ola från Handels och alla andra för en helt fantastisk debatt mot
daglöneri och allmän visstid! Ni fick ju kongressen med er. Ja, Ola applåderar där uppe – jag ser det.
Ni fick kongressen med er. Det är klart att vi inte har det så enkelt med
strategierna efter det. Men som jag sa i min inledning: Under en LO-kongress är det inte ledningen som har makten utan ni ombud.
Tack, Moa från HRF, för att ni i morse fick oss att förtydliga vår linje vad
gäller TTIP. Självklart, Moa, ska fackliga rättigheter aldrig kunna ses som ett
handelshinder. Tack, Moa, för att du lärde oss det under morgonen här i dag!
Bra jobbat! Det påminner oss om vilka som bestämmer i LO. Som jag
sa är det inte jag eller de andra i ledningen. Det är inte styrelsen, och det är
inte ombudsmännen i LO-borgen. Det är du och de andra 399 valda ombuden för en och en halv miljon medlemmar. De här dagarna är ni ledningen
för Sveriges största fackliga landsorganisation.
Det här är faktiskt en kongress för dem som har valt er, för dem som inte
är här, en kongress för den som sitter i kassan på Coop eller Ica, för den som
torkar en snorig näsa på förskolan, för den som bygger bilar, kör långtradare
eller steker hamburgare.
Det är en kongress för de män och kvinnor, unga och gamla, födda här
eller i ett annat land, som tar sin matlåda varje morgon och går till jobbet.
Det här är en kongress för det arbetande Sverige, LO-medlemmarnas Sverige.
Det är en kongress för dem som bygger landet. Det är deras Sverige som
vi kommer från, och det är deras Sverige som vi åker tillbaka till i morgon
när vi skiljs åt.
Det finns de som säger att frågorna i dag är för svåra för att avgöras av
så kallat vanligt folk och att beslutsfattandet därför behöver överlåtas till
så kallade experter. Det är ett fullständigt galet resonemang, alldeles fel.
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Det finns ett stort engagemang i vårt land i dag. LOs medlemmar vill
vara med och bestämma. Och vi är både kunniga och kloka, hörni!
Det gäller inte minst unga människor. Därför är det ungdomsfackliga arbetet så viktigt. Det har ni unga visat under de här dagarna. Ni är otroliga förebilder. Sträck på er, alla unga här inne! Ni visar oss andra vägen. Ni är vår framtid!
Det är precis så vi ska se på våra medlemmar. Det är inte några som ska
lyssna till vad vi har att säga, som vi ska leda, utan det är människor som vi
ska lyssna till och som ska leda oss.
Grunden i det fackliga arbetet är alltid den enskilde medlemmen. LOmedlemmens Sverige kan beskrivas på många olika sätt. Ofta blir det en
eländesbeskrivning, en berättelse om alla problem som finns.
Den berättelsen är givetvis sann. Det är lätt att räkna upp de orättvisor som vi har och prata om vad vi måste göra åt dem. Det finns så många.
Men det finns också en annan berättelse om Sverige 2016, och den är lika
sann. Den lyder ungefär så här.
I dag går 51 000 fler till jobbet än 2015. Ungdomsarbetslösheten är den
lägsta på 15 år. Långtidsarbetslösheten är lägre än i de flesta andra EU-länder.
Jag kan fortsätta: Sverige är nu EUs mest konkurrenskraftiga ekonomi.
Sysselsättningsgraden är på rekordnivån 81,2 procent, den högsta i hela EU.
Första kvartalet i år ökade vår bnp med över 4 procent, mer än i både Tyskland och Storbritannien. Förra året anställde till exempel Volvo över 2 000
medarbetare. Tillsammans byggde de 503 000 bilar – över en halv miljon
bilare. Det är nytt rekord – de fina bilarbetarna!
Skogsindustrin har forskat fram nya och spännande produkter som ersätter vattenförbrukande bomull med klimatvänliga material. 2016 är på väg
att bli det första året på länge då fler jobb flyttar till Sverige än som flyttar
från Sverige. Svenska arbetares kompetens, yrkesskicklighet, kunskap och
köpkraft gör att företagen vill hit.
Av det märks inte mycket i den politiska debatten. Att högerns ledarsidor och politiker surar är väl inte så konstigt – jag kan förstå det. Det som
händer nu står i sådan kontrast till de åtta borgerliga förlorade åren.
Men även vi, kamrater, har ibland lite för lätt att deppa, lite för svårt att
se vad vi trots allt har åstadkommit och framförallt vad vi kan åstadkomma
med fackligt och politiskt arbete.
För fyra år sen stod jag i den här talarstolen som alldeles nyvald LOordförande. Jag talade om massarbetslöshet, kraschade trygghetssystem och
hur stora skattesänkningar urholkade den svenska modellen.
Fyra år kan gå fort – och jag har faktiskt börjat märka att det går fortare
och fortare ju äldre man blir. Men det kan också kännas som en lång tid.
Och visst känns det som att det var längesen vi samlades här förra gången,
för det har ju hänt så mycket.
Förra gången vi möttes styrdes Sverige av Reinfeldt, Björklund, Lööf och
Hägglund. Jag minns att jag i mitt tal sa att ett av våra viktigaste mål var
att byta ut dem. Och det gjorde vi – vi alla tillsammans!
Ni vet vad vi gjorde. Vi knackade dörr. Vi delade ut flygblad. Vi ordnade
möten. Vi fixade frukostpåsar. Vi diskuterade politik med arbetskamrater
och grannar. Och inte minst: Vi ringde 220 000 telefonsamtal till LO-medlemmar! Vi hjälptes åt att byta regering!
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Det går att förändra samhället – inte bara i Sverige. När jag som ung
Metallare gick med i facket fanns det en järnridå mitt i Europa. Bakom
den riskerade kamrater fängelse om de försökte bilda fackföreningar. I Latinamerika regerade militärjuntorna. Och i Sydafrika var Nelson Mandela
fortfarande fånge på Robben Island.
I dag är de kommunistiska diktaturerna borta i Östeuropa, demokratiskt
valda regeringar styr större delen av Latinamerika, och apartheidsystemet
är historia. Det har faktiskt aldrig funnits fler länder med fria fackföreningar än i dag.
Jag tror att det är bra att ha med sig det perspektivet ibland när det känns
motigt. Vi måste ju komma ihåg att vårt fackliga och politiska arbete kan
förändra världen – och har gjort det!
Det är därför som högerns tankesmedjor och ekonomiska makthavare
tycker så illa om oss i facket. De vet att den fackliga tanken är ett hot mot deras makt, att vi visar på ett alternativ till en samhällsmodell byggd på klyftor.
Nu säger vi till alla dem som vill slå sönder den svenska modellen, sänka
våra löner och urholka våra kollektivavtal – vi säger det högt en gång för
alla: Glöm det, för vi är fler än ni, och vi har framtiden på vår sida! Ett annat Sverige och en annan värld är möjlig!
Ta det lugnt! Jag har bara en timme till mitt förfogande, och jag har
bara börjat!
Samtidigt är vår tid på många sätt hotfull. I USA blir en vulgär högerpopulist presidentkandidat för republikanerna. I Ryssland regerar en auktoritär nationalistledare. I hela Europa är främlingsfientlighet och rasism
på frammarsch. Och i vårt land är ett parti som bildades av gamla nazister
nu riksdagens tredje största.
För över 40 år sen, 1972, förlorade den danske socialdemokratiske statsministern Jens Otto Kragh valet. Vann gjorde efterkrigstidens första högerpopulist. Han hette Mogens Glistrup. Kragh kallade den historiska förlusten
”väljarnas hämnd”. Han pekade på arbetarrörelsens oförmåga att fånga upp
och förstå stämningar i tiden.
Hans råd var: Jaga inte efter populisterna och deras väljare genom att
anpassa politiken till dem! Lyssna i stället på de frågor som människor ställer! Identifiera de underliggande problem som människor upplever och som
populisterna utnyttjar! Lös i stället de problemen!
Följ inte efter populisterna! Vinn de frågor som människor är oroliga över!
Så vilka är vår tids stora frågor? Vad är det som oroar folk i Sverige i dag?
Vilka är de problem som vi behöver lösa?
Först och främst handlar det förstås om jobben, som det alltid har gjort
för oss. Full sysselsättning var arbetarrörelsens viktigaste uppgift för 100 år
sen. Det är den viktigaste frågan på den här kongressen, och det kommer
att vara den viktigaste frågan också när vi samlas till kongress om 100 år.
Det är egentligen självklart: Arbete är grunden för den gemensamma
välfärden. Det är grunden för vår tillväxt och därmed för våra möjligheter
att skapa ett rättvist samhälle.
Varje människa är en resurs, och varje arbetad timme är en tillgång. Varje
människa har rätt att få använda den arbetsförmåga som hen har. Varje människa har rätt att försörja sig och att bidra i arbetslivet utifrån sina villkor.
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För oss i facket har arbetslösheten också en särskild betydelse. Den handlar nämligen om makten på arbetsmarknaden. När det är ont om jobb tvingas
löntagare acceptera de jobb som finns och de villkor som arbetsgivaren erbjuder. Arbetsgivarnas makt stärks, våra krav möter hårdare motstånd, och
många tvingas att tiga och acceptera.
Det är i takt med att arbetslösheten har brett ut sig som ofärden ökar på
svensk arbetsmarknad. Det är i takt med arbetslösheten som daglöneriet har
kommit tillbaka, med sms-anställningar, otrygga deltider och svartanställda
asylsökande som sliter för slavlöner, ofta i urusla arbetsmiljöer.
Med sin misslyckade jobbpolitik pressade de borgerliga partierna tillbaka
löntagarna och ökade klyftorna.
Men, hörni, vi måste också vara självkritiska. Även när arbetarrörelsen
hade makten ratades många människor på arbetsmarknaden. Vi klarade
inte målet om full sysselsättning.
Det är därför som vi under de fyra år som ligger bakom oss har genomfört ett av de största fackliga utredningsprojekten någonsin. Det som är
resultatet är den kongressrapport som vi håller på att besluta om: Vägen till
full sysselsättning och rättvisare löner.
Nu ska vi tillsammans se till att den blir verklighet. Vi måste en gång
för alla göra upp med de föreställningar som har präglat det ekonomiska
tänkandet sen 1990-talskrisen. Vi måste lämna nyliberalismen bakom oss,
för arbetslöshet bekämpas inte med nedskärningar och skattesänkningar.
Arbetslöshet bekämpas med investeringar, utbildning och en aktiv arbetsmarknadspolitik!
Det visste arbetarrörelsen redan för 100 år sen. Det är dags att vi tar med
oss den kunskapen in i framtiden. Kampen för full sysselsättning kräver mer
politik, inte mindre. Det är när jobbpolitiken kapitulerar som människor
sitter tysta vid köksbordet för att deras jobb har försvunnit.
Tro inte på alla dem som säger att vi inte har råd att investera, att den
ekonomiska politiken ska skötas av Riksbanken ensam, att arbetsmarknadspolitiska åtgärder står i vägen för marknaden och att det räcker med skattesänkningar!
Vi ser nu hur hela den ekonomiska debatten förändras, både i Sverige
och i övriga världen. Häromveckan förklarade till och med Internationella
Valutafonden, IMF, att nyliberalismen inte fungerar.
I EU växer kritiken mot ”austerity”, åtstramning. Allt fler ser att den förvärrar krisen. Här i Sverige har vi nu en regering som satsar på jobben och
på investeringar i välfärd, infrastruktur och utbildning.
Äntligen har taket i a-kassan höjts. Det är en förändring som märks!
Det är skillnad, hörni, att bli arbetslös med 680 kronor i ersättning eller
910 kronor i ersättning. Det blir 5 000 kronor mer i månaden för den som
riskerar att bli arbetslös.
I vårbudgeten fanns det 10 nya miljarder till välfärden – inte en gång
utan varje år! Äntligen kan vi anställa fler i barnomsorgen. Äntligen kan
personaltätheten öka i äldrevården. Äntligen kan sjukvården anställa fler
undersköterskor – till bättre löner.
Säg inte att det inte finns några skillnader i politiken, för det finns väldiga skillnader i politiken i Sverige, hörni!

L i n j e t al

| 607

Kamrater! Nu är det dags att gå vidare. De fyra åren fram till nästa kongress har vi i dag beslutat ska handla om ökad jämlikhet.
Låt mig börja med ett citat: ”LO har … till uppgift att … tillvarata arbetstagarnas intressen … Uppgiften utgår från den grundläggande synen om allas
lika värde och rätt.” Det är hämtat från ändamålsparagrafen i våra stadgar.
Det är på de två meningarna som hela vår rörelse är byggd. Det är på
dessa självklara ord som alla diskussioner som vi har haft under de här dagarna vilar. Allt vi har voterat om och alla diskussioner vi har haft handlar
om detta – om alla människors lika värde och rätt.
Det är den främsta ideologiska skillnaden mellan höger och vänster. Vi
är övertygade om att det går att bygga ett samhälle där alla har ett arbete,
där alla elever känner lust och nyfikenhet i skolan och där alla människor
oavsett bakgrund har makten att forma sitt liv.
Våra motståndare menar att detta bara är en dröm, en skadlig önskedröm
som hindrar utvecklingen och marknadskrafterna. I högerns framtidsdrömmar måste någon offras på vägen.
Alla kan inte ha likvärdig lön, för då hotas vår ekonomi. Alla kan inte få
en bra a-kassa, för då anstränger vi oss inte. Alla elever kan inte klara skolan,
för några av oss är inte tillräckligt begåvade.
Det är inte heller hela världen, menar de, för om några lyckas kommer
deras välstånd att sippra ner också till dem av oss som inte är lika bra.
Den teorin har bland nyliberala ekonomer getts många vackra och krångliga namn, som trickle-down och allt vad det heter. Men det finns en ekonom
som har kallat den vid dess rätta namn. Han heter John Kenneth Galbraith.
Han har gett den namnet ”hästskitsteorin”.
Den teorin går ut på att om hästarna får så mycket havre att de inte orkar smälta havren kommer det att sippra ut några korn på andra sidan. De
ramlar på marken, och då blir det några korn åt sparvarna där nere. Enkelt
– eller hur?
Teorin fungerar kanske för hästar och sparvar. Men som en teori om
samhället är den fullständigt vansinnig! Den leder till ökade klassklyftor
och fungerar inte alls!
Har ni tänkt på att de borgerliga och arbetsgivarna sällan pratar om
jämlikhet? De har stulit många av våra begrepp – men inte ordet ”jämlik”.
Ordet ”rättvisa” kan de använda. Det kan ju betyda lite vad som helst beroende på utgångspunkt. En högerpolitiker kan till exempel påstå att det är
rättvist med större löneskillnader. Men han kan inte påstå att det är jämlikt!
Högern har alltid sett livet som en kapplöpning och samhället som en
tävlingsbana. Visst, i teorin står alla på samma startlinje. Men sen får själva
loppet – och livet – ha sin gång. Någon kommer i mål före alla andra. Några
av oss kommer inte i mål alls. Vadå? säger de. Alla fick ju samma start!
Men för oss är livet ingen kapplöpning och samhället ingen tävlingsbana.
En lika start i livet är självklart grunden för jämlikhet.
Men högerns jämlikhetssyn stannar där. Vi tycker inte att det räcker,
för i varje generation finns det människor som behöver en andra och en
tredje chans för att nå sitt mål. Därför måste inte bara starten utan också
resultatet av ”kapplöpningen” utjämnas – med fackliga och politiska medel.
Det är det vårt fackliga jämlikhetsarbete handlar om. Det är så vi ska dis-
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kutera under de kommande fyra åren. Då ska vi vässa våra argument, öka våra
kunskaper och stärka vår organisation – för vi ska öka jämlikheten i Sverige!
Om man läser gamla kongresstal ser man att vi brukade säga att Sverige
är världens mest jämlika land. Men så kan vi inte säga längre, för så är det
inte i dag. Alla de andra nordiska länderna, liksom Tjeckien, Slovakien, Belgien och Österrike, har mindre inkomstklyftor än vi har.
I Sverige har de ekonomiska klyftorna ökat mer än i något annat OECDland, både räknat i inkomster och räknat i förmögenheter. Det är en utveckling som har pågått i flera decennier. Kapitalinkomsterna har blivit
större och mer koncentrerade. De allra rikaste drar ifrån. Samtidigt har
fattigdomen ökat, bland annat därför att socialförsäkringar och pensioner
har urholkats.
Vet ni att om man reser en halvtimme med tunnelbanan här i Stockholm,
mellan Mörby och Sundbyberg, skiljer det sex år i medellivslängd? Det är
lika stor skillnad som mellan Sverige och Albanien.
Tar du spårvagnen i Göteborg från Långedrag till Bergsjön skiljer det nio
år i medellivslängd. Det är lika mycket som om du reser mellan välbärgade
Danderyd i Stockholm upp till Pajala, och det är lika stor skillnad som mellan Sverige och Egypten.
Ojämlikheten har många dimensioner. Den handlar om klass, den handlar om kön, och den handlar om etnicitet – ofta om alla tre faktorerna
samtidigt.
Kvinnor är systematiskt underordnade män på arbetsmarknaden. I våras
presenterade vi vår årliga jämställdhetsbarometer. Där visade vi att år 2014
var kvinnors inkomster tre fjärdedelar av männens. Den faktiska lönen för
kvinnor i LO-yrken är i snitt 17 860 kronor före skatt. Det är 73 procent av
arbetarmännens faktiska månadslön på 24 460 kronor.
Allra lägst lön har kvinnor i kvinnodominerade yrken. De faktiska månadslönerna för kvinnor inom detaljhandeln och hotell och restaurang är
strax under 16 000 kronor – före skatt!
Kvinnor är inte bara lågavlönade i Sverige, kamrater – de är felavlönade!
När man tar hänsyn till både klass och kön får man en tydlig bild av
de dramatiska klyftorna mellan olika yrkesgrupper i Sverige i dag. Män i
tjänstemannayrken har i genomsnitt 21 800 kronor mer i faktisk månadslön än kvinnor i arbetaryrken, alltså mer än dubbelt så mycket. Så kan vi
förstås inte ha det!
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är en av våra stora skamfläckar! Vi är en feministisk organisation, Wanja!
Därför måste detta vara en av våra högst prioriterade frågor.
Att vi värderar kvinnors arbete lägre än mäns är inte bara omodernt.
Det är forntida! Det borde vara ett ämne för arkeologer, men det är det inte,
hörni. Det borde vara arkeologer som håller på med detta!
Gapet mellan mäns och kvinnors löner ska stängas! Det måste vara vårt
viktigaste mål i dag och under överskådlig tid.
Vi ska se till att det blir så, inte bara för kvinnornas skull utan också för
männens skull, för alla tjänar på ett jämställt samhälle. Det är det som är
facklig feminism, kamrater!
Jämlikhet handlar också om etnicitet. De senaste åren har ett nygam-
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malt gift börjat sprida sig i samhället, som ett gammalt virus man trodde
var utrotat men som har kommit tillbaka: rasismen, den helt sjuka idén att
människor ska delas upp efter hudfärg och etnisk bakgrund.
Vi i facket är inte utan erfarenhet av att bekämpa rasismen. Det var vi
som tog fajten mot nazisterna på 30-talet, och vi har kraften att göra det
igen. Vår fackliga antirasism utgår från det fackliga löftet – jag tror att ni
kan det utantill:
”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter,
arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte
så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav.”
Det löftet måste gälla alla över hela jorden.
Det finns numera också uppsatt på en plakett i Chicago, på Haymarket
Square, där vårt förstamajfirande föddes. Tror ni mig inte? Fråga Tobias Baudin! Han var nämligen där förra året och spikade upp det – på Första maj!
Det fackliga löftet är ett löfte om solidaritet. En attack mot en av oss är
en attack mot oss alla. Då kan ingen ställas utanför.
Varje gång någon ställs utanför gemenskapen, varje gång någon diskrimineras, varje gång vi låter arbetare ställas mot arbetare sviker vi det fackliga
löftet. Därför är kampen mot rasism och främlingsfientlighet en facklig
kärnfråga.
För mig är antirasismen en idé om ett samhälle där olika människor,
kulturer och idéer stöts och blöts mot varandra och där alla våra olikheter
tillsammans bidrar till ett gott hem för alla.
Man kan kalla det mångkultur. Man kan kalla det samexistens. Man kan
kalla det insikten om att det faktiskt går att leva tillsammans.
Det handlar inte om något framtida paradis. Det handlar om här och
nu. Vi kan vara, tycka och tänka olika. Men om vi visar respekt och låter
bli kollektivt skuldbeläggande förhindrar vi hatläror som antisemitism, islamofobi, homofobi, afrofobi och antiziganism.
Vår framtidsvision blir då en samhällsmosaik fylld av människor med
olika religioner, språk och kulturer. I ett sådant samhälle blir erfarenhet av
ett annat lands språk och kultur en merit – inte en belastning.
Så borde det vara i skolan och i arbetslivet. Så borde det vara i facket.
Men så är det inte, åtminstone inte alltid.
Varför får elever som kan persiska inte betyg i sitt hemspråk för att kunna
visa upp som bevis på extra kunskap? Varför ses det inte som en självklar merit vid nyanställningar inom till exempel äldreomsorg och barnomsorg att en
person kan finska eller serbokroatiska? Och varför speglas inte det faktum att
LO är Sveriges största invandrarorganisation i vilka som har fackliga uppdrag?
Antirasism handlar om människans frihet att få vara den hen är, så länge
det inte inkräktar på någon annans frihet, och – sist men inte minst – att
ingen behandlas sämre på arbetsplatsen eller får lägre lön för att hen kommer från ett annat land!
Därför blir vårt svar till alla dem som kräver lägre löner för nyanlända
kamrater tydligt och självklart: I helvete heller – glöm det!
Låt oss ändra lite på det fackliga löftet, här på vår 28e kongress, och lova
varandra följande självklarhet:
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Vi kommer aldrig någonsin, under några omständigheter, att skriva under ett kollektivavtal som ger lägre lön eller sämre villkor till någon från
ett annat land. I Sverige gäller lika lön för likvärdigt arbete! Inget annat
duger, kamrater!
Men jämlikhet handlar inte om att alla ska vara likadana. Den handlar
om allas rätt att vara den hen är.
Låt mig få berätta för er om Anders, en LO-medlem som jag träffade för
några år sen. Det var på min första Pridefestival som LO-ordförande. Han
kom fram till mig och sa: ”Du är LO-ordförande, va?” Jag svarade ”Ja” och
undrade vad som skulle komma. ”Jo, jag vill tacka facket”, sa han. Han berättade att han hade varit på en kurs med sitt förbund, Transport. Det var
kursen ”Alla kan göra något”.
Där hade de talat om det fackliga löftet, om att i facket får ingen lämnas utanför. ”På den kursen förstod jag”, berättade Anders, ”att jag räknas
lika mycket som alla andra. Så där och då bestämde jag mig för att komma
ut som homosexuell på min arbetsplats. Och mina arbetskamrater tog det
bra”, berättade Anders, ”för de hade ju anat”.
En stund senare satt jag i en raggarbil och åkte i Pridetåget och såg Anders igen. Han hade då tagit på sig en peruk, och han dansade fram genom
Stockholms gator. Jag har aldrig sett någon så lycklig som Anders.
Sen gick tiden. Ett år senare var jag tillbaka på Pridefestivalen. Då möter
jag plötsligt en mycket vacker kvinna som kommer gående mot mig, i höga
klackar och med en otroligt vacker frisyr. Det var något bekant med henne,
och plötsligt kom jag ihåg. ”Är det inte du, Anders”, frågade jag, ”vi som sågs
här för ett år sen?” ”Jo”, svarade kvinnan, ”men nu heter jag Marie Claudette!”
Kamrater! Varje människa är unik. Vi är lika och olika. Men vi har alla
samma värde – i facket, i samhället, i politiken, Anders och Marie Claudette, jag och ni.
Så här sa Anna Lindh på SSUs kongress 2003, bara en månad före sin
död. Då sammanfattade hon sin ideologi i en enda mening. Så här sa hon:
”För mig är grundfrågan alltid det lika människovärdet.”
Kamrater! Det är det värdet som attackeras varje gång någon förtrycks.
Det är det värdet som attackeras varje gång någon diskrimineras. Och det
var det värdet som attackerades i Orlando förra helgen.
Det är samma ”lika värde” som är kärnan i det fackliga löftet, det som
de talade om på Marie Claudettes kurs. Du är lika mycket värd som jag och
har samma rätt som andra – oavsett om du är kvinna eller man, oavsett
om du heter Karlsson eller Mustafa eller Marie Claudette, oavsett om du är
hon, han eller hen, oavsett om du befinner dig på en kommunalarbetsplats
i Sverige eller på en gayklubb i Orlando.
Den insikten måste vara grunden i fackföreningsrörelsen. Från den får
vi aldrig vika en tum – för alla människor har lika värde och lika rätt!
Ulla! Nu tycker Ulla snart att jag ska ha på mig en rosa peruk!
Kongressdeltagare! Jämlikhet börjar i skolan. Men är skolan en facklig
fråga? kanske någon undrar. Ja, självklart är det en facklig fråga. Det handlar ju om arbetarklassens barn. Det handlar om framtidens LO-medlemmar.
Skolan kan inte ses som en angelägenhet endast för lärare, barn och föräldrar. Skolan är en central samhällsinstitution som angår alla medborgare,
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hela samhället. Därför är skolan så oerhört viktig för LOs fortsatta arbete
för ökad jämlikhet.
Det talas ofta om att svensk skola sen 90-talet har genomgått en valfrihetsrevolution. Och valfrihet är ju bra, eller hur? Men vilken sorts valfrihet
är det vi talar om? Friheten att välja skola, säger en del. Visst, men det är en
ganska snäv syn. Valfrihet måste väl handla om mycket mer än så.
Den viktigaste valfriheten är människans frihet att forma sin egen framtid och öka sina valmöjligheter under hela livet, att känna egenmakt. Och
grunden till den friheten läggs i skolan. Därför måste skolan vara likvärdig
och kompensera för de skillnader som barnen bär med sig hemifrån, utifrån till exempel klass.
Om skolan präglas av likvärdighet ska det inte spela någon roll vilka ens
föräldrar är eller vilken skola man går i. Skolan ska utjämna skillnader mellan de barn som har sämst och bäst förutsättningar. Enligt skollagen är det
också skolans uppdrag.
Men så är det inte i Sverige längre. Svensk skola uppfyller inte kraven
enligt skollagen. Tycker ni att det låter för dramatiskt, att jag överdriver?
Nej, det är hemskt att ni inte säger att jag överdriver.
Låt mig ge några fakta. Enligt de så kallade PISA-undersökningarna sjönk
Sverige mellan år 2000 och 2012 från en topplacering till den sämre halvan
av OECD-länderna när det gäller både likvärdighet och resultat.
I det senaste PISA-testet från 2012 förstärktes den trenden. Enligt OECD
finns det ett starkt samband mellan likvärdiga skolsystem och PISA-resultat.
Att sträva efter hög likvärdighet är alltså inte oförenligt med höga kunskapsresultat, utan det är tvärtom en förutsättning för höga kunskapsresultat.
Det som har störst inverkan på skolresultaten i vårt land är elevens bakgrund. Är mina föräldrar fattiga, har de invandrat hit, har de själva hoppat
av skolan, eller har de socialbidrag? Då är chansen att lyckas i skolan mycket
mindre än om mina föräldrar är friska, rika och välutbildade.
Det har också blivit allt vanligare att elever med likartad bakgrund går
på samma skolor. Det är en utveckling som har drivits på av det fria skolvalet men framförallt av att boendesegregationen har ökat.
Situationen har dessutom förvärrats av att många kommuner inte fördelar resurser efter elevers olika förutsättningar och behov, trots att de är
skyldiga att göra det enligt skollagen.
De som drabbas hårdast av detta är mellan- och lågpresterande elever.
Det är deras resultat som har försämrats mest. De är barn till föräldrar med
kortare utbildning och lägre inkomster. De är bosatta i områden där medelinkomsten är låg och vars skolor de mer högpresterande elevernas föräldrar
helt enkelt har valt bort.
Kamrater! Det är LO-medlemmarnas ungar som jag pratar om. Det är
våra barn.
Den långvariga krisen för svensk skola sammanfaller med att vi har utsatt skolan för ett nyliberalt experiment.
För ett par år sen fanns det bara två länder i världen som tillät privata
företag att driva skattefinansierade skolor som vilka affärsföretag som helst
och plocka ut vinster ur verksamheten. Det var Sverige och Chile.
Nyligen ändrade Chiles socialdemokratiska president Michelle Bachelet
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detta. Chiles skolor ska inte längre ses som en vara vilken som helst på en
fri marknad. Så nu är Sverige ensamt kvar i hela världen om att acceptera
vinstjakt i skolan.
Häromveckan hade tidningen Dagens industri följande rubriker på sin
förstasida: ”Så investerar du i svenska skolan”, ”180 miljarder i potten”, ”Barnsligt bra pris på Academedia”. Academedia är det bolag som nu ska ut på
börsen.
Särskilt hårt drabbade av denna vinstjakt är våra yrkesgymnasier. Ta till
exempel den riskkapitalägda JB-koncernen, som för två år sen gick i konkurs. I bolagets 35 skolor runtom i landet fanns då 11 000 elever, och 8 000
av dem skulle fortsätta till hösten. Men de ställdes plötsligt utan skola. Och
1 700 anställda blev av med jobbet.
För JB-koncernens VD gick det bättre. Efter konkursen köpte han en
flaska fint rödvin för 800 spänn och lade ut den på Facebook under rubriken ”Because I am worth it …”.
Eller ta en av Sveriges ledande friskolekoncerner, Thorengruppen! De
driver 21 yrkesgymnasier runtom i Sverige. Thorengruppen får skarp kritik
från Skolinspektionen och hotas nu av ett vite på 2,7 miljoner kronor om
de inte skyndsamt rättar till de grava bristerna.
Listan på Thorengruppens oegentligheter är lång: Kvalitetsarbetet brister,
liksom tillgången till elevhälsa och skolbibliotek. På deras yrkesgymnasium
i Huddinge når endast var fjärde elev godkända betyg i alla ämnen.
Skolinspektionen har under lång tid också kritiserat friskolekoncernen
Praktiska Sverige AB, Sveriges största aktör inom gymnasial lärlingsutbildning. För två år sen dömdes hela koncernen ut av Skolinspektionen. En av
skolorna stängdes med omedelbar verkan. Under hela hösten duggade viteshoten tätt mot koncernens skolor. 10 av 35 granskade skolor har ansetts
ha så allvarliga brister att staten hotar med böter.
Tidningen Byggnadsarbetaren har granskat fristående gymnasier och berättar om förödande kritik från såväl elever som personal: lärare utan yrkeserfarenhet, bristfälliga övningslokaler, för lite byggmaterial, för få praktikplatser.
En elev berättar i tidningen om hur de pantade burkar för att samla
in pengar till elmaterial och om hur elever utan praktikplats spenderade
dagarna med att spela på mobilen. ”Ägarna vill bara tjäna pengar”, som en
elev uttryckte det.
Totalt har Skolinspektionen sen 2011 fattat 119 beslut om vitesförelägganden mot skolor. Friskolorna är starkt överrepresenterade.
Kamrater! Man undrar hur lång tid det ska ta innan någon ansvarig sätter stopp för detta vansinne!
Till och med de borgerliga partivännerna runt om i världen har förstått
att skolan inte är vilken vara som helst på en marknad. Varför kan inte de
borgerliga lyssna på sina partivänner i Danmark, Norge och Finland? Inte
ens Thatcher och Reagan var beredda att gå så långt som Sverige har gjort.
Det är inte så konstigt att vi är ensamma om det här experimentet. Vinstjakten i skolan bidrar till segregation och till lägre kvalitet. Företagen vill
tjäna pengar genom att locka till sig eleverna med de minsta behoven och
minska kostnaderna för personal, lokaler och utrustning.

L i n j e t al

| 613

Vi har alltså fakta: Kunskapsklyftorna växer. Kunskapsnivån faller. Vi
vet vad det innebär för varje enskilt barn som inte klarar skolan. Vi vet vad
det innebär för oss som samhälle.
Barnen måste få mer tid med sin lärare, oavsett om de har halkat efter
eller vill springa före. Behöver de läxhjälp ska inte deras föräldrar behöva
köpa den. Läxhjälp ska vi ge till alla, inte bara till dem som kan betala.
Låt oss se till att barnen får så mycket som möjligt av kunskapen under
skoldagen! Alla ungar ska få hjälp oavsett var de bor, eftersom vi ska ge störst
stöd till de skolor som har de största utmaningarna.
Vi behöver satsa på skola och utbildning. Vi behöver satsa på lärarna. Vi
behöver satsa på fritis.
Öka lärandet under hela skoldagen! Gör klasserna mindre och ge lärarna
mer tid för varje elev! Och låt oss sätta stopp för vinstjakten!
Kamrater, kongressdeltagare! En av de saker vi måste lära oss mer om när
vi nu ska diskutera jämlikhet är att skolan är utgångspunkten för att våra
unga ska ha samma chans som de flesta av oss här inne har haft att lära sig
saker under hela skoltiden för att kunna gå vidare i livet.
Samhället och världen förändras. Nya idéer och rörelser uppstår. Och vi
vill givetvis utvecklas i takt med det som sker i vår omvärld.
Men det finns en sak som aldrig förändras, som har gällt i alla tider, som
gäller i dag och som kommer att gälla också i framtiden: Om du vill förbättra dina villkor, förändra din arbetsplats och förändra världen måste du
organisera dig.
Det var ingen slump att Joe Hills sista ord var: ”Sörj inte, organisera er!”
Att vi lyckas med vårt organisationsarbete är fullkomligt avgörande för
att lyckas på andra områden. Vi måste växa. Vi måste bli fler – fler organiserade, fler som ser till att det vi gör tillsammans spelar roll.
Och vi måste hjälpas åt! För Elektrikerna blir starkare av att Hotell och
Restaurangfacket växer, IF Metall blir starkare av att Handels växer, Byggnads
blir starkare av att Musikerna växer och så vidare. Så ser sambanden ut för oss.
Om vi lyckas bli fler ökar inte bara möjligheten att se till att våra medlemmar får höjda reallöner och bättre arbetsvillkor, utan då blir också vår
organisation starkare. Och när vår organisation blir starkare blir den enskilde medlemmen starkare.
Då ökar vår kraft, inte bara gentemot arbetsgivarna, utan också kraften
att påverka hela samhällsutvecklingen, så att den gynnar LOs medlemmar.
Vi måste våga ge fler unga chansen på förtroendeuppdrag – och fler utlandsfödda. Vi måste bli bättre på att ge dem skolning så att de klarar de
uppdragen, hjälpa dem att växa in i rollen. Vi måste stärka den lokala fackliga närvaron. Vi måste stärka den lokala fackliga utbildningen.
Det är ett arbete som redan pågår. Men vi kan ännu mer. Vi kan bli
ännu bättre.
Det känns ändå bra att kunna säga: År 2015 ökade vårt medlemsantal. För
första gången sen 1993 blev vi fler LO-medlemmar. Så sug åt er, kamrater!
Vi har vänt utvecklingen i facket!
Det fantastiska med facket är att vi företräder oss själva. Då måste vi också
lyftas, och vi måste lyfta varandra – genom utbildning och genom organisation.
När jag som 18-åring började på Bröderna Hammarstedts verkstad i Växjö
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kunde jag kanske inte särskilt mycket. Men det fanns kloka fackliga ledare
där som fick mig att börja gå på fackmöten, vara med i studiecirklar och
utbilda mig och – kanske allra viktigast, som jag talade om här nyss – som
fick mig att börja läsa, inte minst skönlitteratur.
Det är genom facklig utbildning som vi kan bli en rörelse i våra medlemmars vardag. Arbetarrörelsen är en bildningsrörelse
Jag nämnde Gertrud Sigurdsen i min parentation i fredags. Hon gick
bort förra året. I en av sina sista intervjuer sa hon så här om sitt liv: ”Arbetarrörelsen har varit mitt universitet. Det jag gjort har känts meningsfullt
och viktigt och det har gett styrka.”
Kamrater! Vi kan inte ha ett bättre mål för den fackliga utbildningen!
Vårt reformistiska och facklig-politiska arbete kan ibland kännas frustrerande. Vi vill ju så gärna göra så mycket så snabbt det går. Men det är inte
så fackligt arbete fungerar.
Revolutioner har aldrig varit något för oss. Verklig och hållbar förändring
tar tid. Men det är den enda väg som varaktigt leder framåt.
Vi tar det steg för steg, och vi sätter upp mål längs vägen – provisoriska
utopier. Eller som Karin Boye uttryckte det:
”Nog finns det mål och mening i vår färd –
men det är vägen, som är mödan värd.
Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast”.
I rörelse heter dikten.
Ja, kamrater, färdiga blir vi aldrig. Vissa arbetsuppgifter är eviga. Det
missförstås ofta. Vi kallas visionslösa.
Men vi behöver inte något förutbestämt Utopia för att gå stegen framåt.
Bilden av det färdiga Utopia finns hos nyliberalismen och kommunismen i
deras drömvärld – inte i vår.
Vi bygger ständigt vidare. Och nu ska vi bygga vidare på vår svenska
modell, med jämlikhet och full sysselsättning. Och vi ska göra det i fackligpolitisk samverkan mellan LO och socialdemokratin.
Det finns få saker som retar de borgerliga så mycket som denna samverkan. De vet ju inte hur det fungerar. De har ingen aning om vad arbetarrörelsen är. De har aldrig förstått att den facklig-politiska samverkan är
knuten i praktiskt arbete, med starka ideologiska och känslomässiga band.
Grunden i den facklig-politiska samverkan är inte att vi betalar pengar
till partiet. Det handlar inte om att regeringen och LO-ledningen äter middag ihop. Och det handlar inte om gemensamma utspel på debattsidor.
Det handlar om våra en och en halv miljon medlemmar, för vi har ett
handslag mellan LO och det socialdemokratiska arbetarpartiet. Det är ett
handslag som bygger på ömsesidiga band och ömsesidigt förtroende. Det
är en överenskommelse som vi en gång gjorde för att få inflytande också
utanför arbetsplatserna, i medlemmarnas vardag.
Det är en samverkan med den enda politiska kraft som har förmågan, styrkan och viljan att genomföra en politik som ligger i våra medlemmars intresse.
Kamrater! Den samverkan tänker vi fortsätta med, för en stark fackför-

L i n j e t al

| 615

eningsrörelse kräver ett starkt socialdemokratiskt arbetarparti, och en stark
socialdemokrati kräver en stark fackföreningsrörelse!
Det är bara tillsammans, i facklig-politisk samverkan, som vi kan gå vidare i vår förändring för demokrati, arbete och jämlikhet. Vi överger aldrig
facklig-politisk samverkan! Inget annat duger, kamrater!
Jag ser att klockan går. Jag får ta bort 20 sidor. Nej, jag skojar.
Vi har de senaste årtiondena varit utsatta för ett experiment. Vi har sett
klassklyftor växa och ofärden breda ut sig på arbetsmarknaden.
Vi är trötta på det. Vi är trötta på ökad ojämlikhet. Vi är trötta på den
sorts valfrihet som bara gynnar riskkapitalister. Och vi är trötta på smsjobb och otrygga anställningar.
När vi ses här om fyra år ska vi ha ändrat på det. Om fyra år ska vi ha
vänt utvecklingen i svensk skola. Om fyra år ska Sverige vara ett land där
klyftorna minskar, ett land som går mot ökad jämlikhet.
För nu går vi vidare! Eller som Karin Boye avslutar sin dikt I rörelse:
”Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr!”
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Uttalanden
Kongressen beslutade att anta följande uttalanden:
Söndagen den 19 juni
Uttalande om IKEAs agerande i USA
LO-kongressen fördömer IKEAs agerande i USA och uppmanar företaget
att omedelbart upphöra med metoder som inte hör hemma i seriösa företag.
IKEA är ett känt och respekterat företag runt om i världen. Respekten bottnar i affärsmässiga framgångar, men också i en hög moral och etik. Tyvärr
agerar företaget inte i enlighet med sina löften till kunder och anställda.
Ansvaret för detta vilar på IKEAs koncernledning.
I USA försöker anställda på ett IKEA-varuhus i Stoughton, Massachusetts,
organisera sig fackligt. Enligt IKEAs egen uppförandekod har de anställda
rätt att fritt välja att vara med eller att inte vara med i en fackförening.
Trots detta agerar IKEA i USA på ett sätt som gör att vi måste ifrågasätta
om företaget lever som det lär.
På varuhuset har en grupp anställda sagt att de vill företrädas av fackföreningen The United Food and Commercial Workers International Union
(UFCW). Företaget har valt att inte erkänna UFCW utan har krävt att en
omröstning bland de anställda ska genomföras, vilket UFCW accepterat.
Inför valet agerar företaget nu genom att kalla in samtliga anställda till
timslånga möten där man ensidigt informerar om de negativa konsekvenserna av att företrädas av ett fackförbund. UFCW har begärt att få vara
närvara på dessa möten, men detta har IKEA sagt nej till. Samtidigt förvägrar man den fackliga organisationen att ha egna möten på arbetsplatsen.
IKEA sätter också upp anslag i syfte att misstänkliggöra den fackliga organisationen genom att hävda att den inte arbetar i medlemmarnas intressen.
Detta är klassiska ”unionbusting”-metoder, i strid med IKEAs uppförandekod och värderingar. Dessa metoder används ofta i USA för att förhindra facklig organisering. Denna typ av agerande skulle IKEA aldrig tillåta
i Sverige. Varför är detta då tillåtet i USA?
Vi stödjer de anställdas krav på att få organisera sig fackligt och kräver
att IKEA respekterar sin uppförandekod som tydligt säger att anställda fritt
ska kunna välja huruvida man vill vara med i en fackförening eller inte. Det
är ovärdigt ett företag som säger sig stå för svenska värderingar att motarbeta anställdas rätt att tillhöra en fackförening. LO-kongressen kräver att
svenska företag verksamma i USA respekterar rätten för den enskilde att
fritt organisera sig.

618 |

KONGRESSPROTOKOLL – LOs 28e ORDINARIE KONGRESS

Måndagen den 20 juni
Uttalande om TTIP
Svensk fackföreningsrörelse har och har alltid haft en positiv grundsyn på
öppenhet och frihandel. LO är övertygad att Sverige, som är ett litet exportberoende land, vinner på minskade hinder för handel och investeringar. LO
menar att ökad handel mellan EU och USA är av godo för svensk ekonomi
och våra medlemmar. Konkurrens på lika villkor mellan två utvecklade ekonomier, främjar nödvändig strukturomvandling och skapar arbetstillfällen
i verksamheter med bärkraft.
Därför välkomnar vi förhandlingarna om TTIP, ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Men LO har också ställt krav på förhandlingarna. Vi vill
vara en konstruktiv part för att påverka förhandlingarna och därmed slutresultatet. TTIP måste slå vakt om arbetstagares rättigheter, politikens manöverutrymme och demokratiskt fattade beslut.
Alla kommande handels- och investeringsavtal, såväl TTIP som CETA
(avtalet mellan EU och Kanada) m.fl. måste vila på följande principer;
Avtalen måste innehålla garantier för mänskliga fri- och rättigheter. Regler om skydd för arbetstagare ska aldrig kunna anses utgöra handelshinder.
De får inte påverka regler om skydd för arbetstagare i nationella lagar, andra
författningar och kollektivavtal eller de kollektiva fackliga rättigheterna
såsom föreningsrätt, förhandlingsrätt och rätten att vidta stridsåtgärder.
Avtalen får inte påverka det politiska handlingsutrymmet när det gäller
grundläggande nationella politiska frågor. Det innebär att avtalen inte kan
inskränka staternas beslut i frågor som hur samhällsservicen ska organiseras,
vad som ska drivas av samhället i egen regi, vad som ska utföras av statliga
monopol, välfärdssystemens utformning och liknande.
Avtalen får inte heller inskränka det politiska handlingsutrymmet vid
upphandlingar när det gäller att ställa krav på exempelvis arbets- och anställningsvillkor.
Om avtalen har en tvistelösningsmekanism mellan stater och investerare är det ett absolut krav att det inte inskränker staters demokratiska beslutsfattande eller inskränker partsautonomin och de fackliga rättigheterna.
LO kommer aldrig att ställa sig bakom ett investeringsskydd som hotar demokratin och mänskliga rättigheter och som sätter företagens kortsiktiga
vinstintressen före arbetsrätt och miljöhänsyn.
På LO kongressen tar vi nu avstamp för fortsatt påverkansarbete för att
internationella handels- och investeringsavtal ska stå på demokratin och
arbetstagarna sida. Vi har arbete framför oss!
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Stöd kampen för demokrati och fackliga rättigheter i Hong Kong!
Storbritannien överlämnade Hong Kong till fastlandskina 1997. Trots löften
om ”ett land, två system” vid överlämnandet 1997, lever Hong Kongborna i
stor osäkerhet när det gäller den framtida politiska utvecklingen.
Det rådande systemet utsätts för press från den kinesiska regeringen.
I parlamentet är hälften av ledamöterna utsedda i demokratiska val. Den
andra hälften, såväl som regeringschefen, utses med starkt inflytande från
regeringen i Peking. Detta fick Hong Kongborna att resa sig i ett motstånd
i den så kallade Umbrella Revolution. Mellan den 26 september och 15 december 2014 deltog fler än 100 000 personer i fredliga demonstrationer på
olika platser i Hong Kong.
Den tydligaste rösten för demokrati och fackliga rättigheter är den fria
fackföreningen Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU) och
det nybildade Labour Party.
I fjol frihetsberövades fem bokhandlare som förlägger och säljer Kinakritisk litteratur. En av dessa var den svenske medborgaren Gui Minhai som
fortfarande är fängslad i Kina. HKCTU och Labour Party har engagerat sig
i denna sak. Flera demonstrationer har genomförts i Hong Kong med fler
än 8 000 deltagare.
Samtidigt har läget försvårats för aktivister som jobbar för arbetstagares
rättigheter på det kinesiska fastlandet. De utsätts för ett allt hårdare förtryck och ledande företrädare har gripits.
HKCTU har som Kinas enda fria fackförening en nyckelroll i kampen
för demokrati och mänskliga rättigheter genom det omfattande fackliga
arbetet i Hong Kong.
LO-kongressen uttalar sitt starka stöd till HKCTU i deras kamp för demokrati, mänskliga och fackliga rättigheter i Hong Kong.
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Kulturpris
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Ordförande! Vi har en lång tradition i
LO att på våra kongresser dela ut ett kulturpris, ett kulturpris som för dem som
blir vinnare brukar bäras under resten av deras liv. Jag har träffat många av de kulturpersonligheter som vi har givit kulturpris till genom åren, och de skriver stolt
i sina cv:n om att de fick komma till LOs kongress och ta emot vårt kulturpris.
För årets kulturpris har vi diskuterat vilken inriktning vi ville ha på priset.
Vi har uppmärksammat ett stort problem bland arbetare i Sverige. Det är att
en rad undersökningar under de senaste 20 åren visar att läsandet sjunker.
Att ha tillgång till språket är viktigt för att utvecklas och mogna som
människa. Allas tillgång till sitt språk är en hörnsten i demokratin. Läskunnighet och läsförståelse är förutsättningar för en individs möjlighet att
påverka sin livssituation och vara fullt delaktig i samhällslivet. Att förstå
vad andra säger och skriver är nödvändigt. Att kunna ge ord åt sina tankar
och känslor i tal och skrift är en färdighet som varje människa behöver för
att försvara sina rättigheter på arbetsplatsen, i samhället och i privatlivet.
Högläsning är att förena nytta med nöje. Barnen berikar sitt ordförråd,
får ett bra uttal och en känsla för hur språket låter. Barn som får höra böcker
läsas blir ofta sugna på att själva lära sig att läsa och berätta. Barnen upptäcker i böckerna en värld av äventyr, spänning, kunskap och glädje, vilket
banar väg för att öva för att ha större uppmärksamhet, med koncentration
och stillasittande, som ibland kan vara svårt för många unga arbetarungar
i skolan. Det är viktigt att man kan följa bokens handlingsförlopp.
Men det är inte bara nyttigt med högläsning, utan det är roligt och väldigt trivsamt att umgås med sina barn genom högläsning.
Ibland får jag frågan: Varför ska facket ska hålla på med litteratur och
annan kultur? Borde vi inte ägna vår kraft åt viktigt fackligt arbete i stället?
Mitt svar på den frågan har alltid varit enkel: Kultur är en viktig del av
arbete. Kultur är en viktig del av vårt samhälle. Kultur handlar ju om ideologi och om demokrati.
Nu ska ni få några siffror som alltid gör mig lika förskräckt när jag ser
dem. 44 procent av LO-männen läser aldrig böcker. Bland kvinnorna inom
LO är den siffran 16 procent. Motsvarande siffror bland SACOs medlemmar är 5 respektive 2 procent. Det visade vår egen undersökning Röster om
facket och jobbet för några år sen.
Men det finns också positiva siffror. Det är 300 000 kvinnor i LO-yrken
som dagligen skriver på sin fritid – 300 000 kvinnor! Bland männen är den
siffran 100 000.
Det är en viktig uppgift för det fackliga arbetet att vara en del av att vi
får fler att läsa. Jag önskar verkligen att alla på sin arbetsplats fick träffa
fackliga ledare, som jag gjorde på Bröderna Hammarstedt i början av 80-talet.
Jag var en av alla dem som inte läste böcker som barn. Men jag träffade
fackliga ledare som vid sidan av sitt stora fackliga engagemang också förstod
att den där grabben från Kosta skulle behöva få ett och annat i en läst bok.
Och de visste exakt vilka böcker de skulle välja ut för att jag skulle bli nyfiken.
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På den tiden fanns det – och det finns fortfarande – böcker som speglar
arbetslivet. De hjälpte naturligtvis till lite särskilt med dem. Jag kommer
särskilt ihåg när jag fick en fantastisk bok som hette Raskens. Ni har säker
sett tv-serien, och några av er har säkert läst boken av Vilhelm Moberg. Där
insåg jag helt plötsligt att det är andra än bara vi i Kosta som säger ”luajävel”
och ”däka”. Det står nämligen sida upp och sida ner i de böckerna.
Det blev mitt universitet att få läsa – tack vare fackliga ledare och en sak
till, som tror jag att vi har börjat glömma: Vid vartenda klubbmöte hade vi
ett boklotteri – vinsten var alltid en bok. Alla arbetare på klubben där jag
jobbade sa att de vann nitlotter hela tiden. Men de läste böckerna, och de
fick ett litet bibliotek hemma, tack vare våra klubbmöten.
Årets kulturpris har vi bestämt att ge till några som jobbar med läsfrämjande verksamhet. Det har kommit in många fina nomineringar, och
vi har valt ut tre pristagare. För dramaturgins skull ska jag först ta de två
pristagare som vinner 25 000 kronor var. Jag kommer att läsa motiveringen
för de två prisen, och sen välkomnar jag representanter för dem – de vet
fortfarande inte vilka de är.
Den första pristagaren är Läsa för integration, som drivs av Assyriska
föreningens kvinnosektion i Södertälje.
Projektet inspirerar nyanlända barn genom högläsning och improvisationsteater. De bygger broar över språk- och kulturskillnader, och resultatet
blir en stark gemenskap och en känsla av tillhörighet. Projektet uppmuntrar
till språkträning men också till personlig självförståelse: Vem blir jag i min
nya miljö, i ett nytt land?
Läsa för integration är en gruppaktivitet där barn och föräldrar samlas
runt projektsamordnaren, som är den som läser högt. Teaterledaren är aktiv
i berättelsen och spelar teater själv men bjuder också in barnen att delta.
Språken blandas, så att barnen kan använda symboliskt laddade ord på sitt
hemspråk, varvat med läsningen på svenska.
Den andra pristagaren är Eivor Schultz, ABF Västernorrland.
Eivor har alltid siktet inställt på att nå en bred målgrupp, bryta sociala
mönster och genom högläsning och egenläsning ge alla en språklig grund
för sitt fortsatta liv. Hon har varit engagerad i ”Läs för mig, pappa!” i Västernorrland. År 2003 initierade hon ett högläsningsprojekt där pensionärer
läste högt för barn på Älvstrandens förskolor. Senare initierade hon ”Läsbryggan”, som handlade om att läsa noveller i fackliga studier.
Under hösten 2015 har Eivor tagit initiativ till att dela ut barnböcker på
asylboenden i Sundsvalls kommun. Nyligen har Eivor och ABF fått kulturrådspengar för att 2016 starta studiecirklar för småbarnsföräldrar i Sundsvall
med utgångspunkt från ”Läs för mig!” Målet är att stimulera föräldrar att
läsa för sina barn och att inse högläsningens betydelse.
Jag vill först att ni båda kommer upp. Den som tar emot priset till Assyriska föreningens kvinnosektion i Södertälje heter Marlin Eskander. Och
sen är det Eivor Schultz. Välkomna upp för att ta emot folkets jubel!
***
Marlin Eskander: Jag är oerhört glad för att vi har fått det här priset. Men
jag är ännu gladare för att det får mer spridning och att de barn som kom-
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mer till oss varje vecka får glädja sig lite extra. Vi får en hel del pengar som
vi kommer att göra ännu mer aktiviteter för under sommaren.
Det är så många viktiga och engagerade människor här, så jag vill göra
ett medskick.
Engagemang är en bristvara. Jag vet att ni som är här är oerhört engagerade – det är därför ni är här. Men det är en bristvara där ute i den verkliga
världen. Det vi gör därute varje vecka är att vi skapar något som vi kallar
”TTT”. Vi utgår från tillgänglighet, takt och tid. Genom att träffas varje
vecka i ett område med hög socioekonomisk utsatthet skapar vi ett beteende
hos barnen, som framöver kommer att bli kulturutövare.
Projektet har varit i gång bara ett år. Vi har haft växtvärk. Varje vecka
kommer ungefär 80 barn och föräldrar och tar del av högläsning och teater.
Det här priset tillägnar jag vartenda barn som har varit hos oss och alla
mina medarbetare, som har kämpat från början.
Tack för priset! Det betyder oerhört mycket för oss!
***
Eivor Schultz: Man blir tagen av att få en så fin utmärkelse!
Jag vill tacka LO och ABF, som så tidigt var ute med de här insatserna
för läsfrämjande. Långt innan PISA-rapporterna började skrämma vettet ur
folk visste man hur viktigt det var att jobba med detta. När man lade ner
En bok för alla läste jag vad Adielsson sa: Vi behöver inte ha ett till pocketboksförlag som ger ut billiga böcker.
Vi hade tio tolv arbetsplatsbibliotek i Sundsvall och i avdelningen i Västernorrland. Vi gjorde bokombudsutbildningar, där det fanns barnböcker
att ta hem från biblioteket när man skulle hem och vabba.
Det handlade om att ha en läsande vuxen som förebild. Men läsande
vuxna måste få böcker som man har en igenkänningsfaktor i när man tar
del av arbetets villkor, som skildrades på ett fantastiskt bra sätt.
Det är 150 pappor som har deltagit i ”Läs för mig, pappa!” och som jag
har haft förmånen att vara spindeln i nätet för. Det har bara varit att väva
det som möjliggjordes genom de insatser som hade gjorts av LO, ABF och
En bok för alla. Det har varit en stor förmån.
Det är 2 000 barn som har fått författarbesök. När vi fick författare som
kom fick de jobba arslet av sig och vara ute på de skolor som fanns i Sundsvall.
Sen blev jag en fena på att söka pengar från Kulturrådet och andra ställen.
Hade mitt andra intresse, V75, givit mig lika mycket för pennan skulle jag
ha varit miljonär, för det har blivit ett par miljoner till läsprojekt.
Det ska vi fortsätta med. Den nya inriktningen är tillsammans med BVC
i länet, som nu signalerar att fyraåringarnas generella språkförståelse är alarmerande dålig. BVC kör nu ”Läs för mig!” med personalen där, och sen jobbar vi med Röda Korset-grupperna, där vi normalt jobbar med vuxna med
svensk inlärning. Där vill vi gå in och jobba med barnboken, som ofta har
tydliga bilder och ofta har en kulturbildsöverföring och möjlighet till dialog.
Jag är tacksam för att jag har fått jobba i den här familjen med mitt livsintresse – läsning. Tusen tack!
***
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Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Då har vi det stora kulturpriset på
50 000 kronor kvar att dela ut. Det går till en person som jag tror att ganska
många här i salen känner. Det stora kulturpriset på 50 000 kronor tilldelas
Eli Abadji, kulturansvarig för IF Metalls avdelning 28 i Västra Skaraborg.
Eli är en av de allra största eldsjälarna, med en ständig tro på läsandets och
högläsningens kraft och möjligheter. Han har arbetat med ett enormt engagemang i ”Läs för mig, pappa!” under många års tid och på senare tid även
i projektet ”Läs för mig!” Det är insatser som handlar om vikten av läsning
och högläsning. Eli har idogt engagerat författare, drivit arbetsplatsbesök,
bedrivit uppsökande verksamhet på arbetsplatser med bokutdelning och
information samt startat ett flertal arbetsplatsbibliotek runt om i Skaraborg.
Han har dessutom varit närvarande på marknader och delat ut barnböcker.
I min tidigare roll som ABF-ordförande måste jag säga att Eli ibland
kändes som om han var tio tjugo personer. Han är ohyggligt engagerad för
läsande och för att hans arbetskamrater och andra LO-medlemmar i Västra
Skaraborg ska få chansen att få tillgång till bra böcker på sina arbetsplatser.
Tyvärr är Eli Abadji sjuk, så här för att ta emot LOs stora kulturpris är Elis
dotter Denise Abadji. Kom upp, så ska du få ta emot folkets jubel och priset!
Jag lovar att Eli kommer att bli ohyggligt stolt och glad när du berättar om detta när du kommer hem. Vi hade lite tur också, för jag har någon
gång gett Eli ordet på den här typen av konferenser. Det tar en stund när
Eli drar i gång och börjar prata om böcker. Har man ett intressant bokprojekt så kommer han i gång!
Jag har fått en som vill läsa upp Elis tacktal, och den som har lovat att
göra det för Elis räkning är Anders Ferbe, som är förbundsordförande i Elis
fackförbund. Varsågod och kom upp, Anders!
***
Anders Ferbe: Det är en ohygglig ära att få läsa Elis tack till LO.
Innan jag gör det vill jag bara göra två korta kommentarer – Kålle har
sagt det mesta om Eli, denna fantastiska eldsjäl. Ni som ännu inte har haft
förmånen att träffa honom, försök göra det – man är glad i flera veckor efteråt! Det är en helt underbar människa. Det är inte bara så att han är aktiv
i kulturlivet utan han är också aktiv i det fackliga arbetet.
Han har många synpunkter på kultur och läsande, men som förbundsordförande i hans förbund kan jag lova att han har lika många synpunkter
på det fackliga arbetet – och det är bra synpunkter!
Eli skriver så här:
Ett stort tack! Det är en stor ära att få ta emot LOs kulturpris för 2016. Det
priset ger mig ytterligare kraft att jobba med det här läsfrämjandeprojektet.
Ända sen jag blev nominerad har jag planerat att om jag skulle få priset ska en del av det gå till att köpa svenska barnböcker till flyktingbarn i
Skaraborg. Det blir ett samarbete med En bok för alla, som under 2016 firar
40-årsjubileum.
Priset visar arbetarrörelsens stöd för kultur i arbetslivet och en uppskattning av alla förtroendevalda i Sverige som jobbar med läsfrämjande frågor
på sina arbetsplatser och i fackliga organisationer.
Jag har själv inga barnbarn än. Ändå har min drivkraft under alla år varit
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att satsa hårt på våra barns och barnbarns utveckling, som en viktig del av
Sveriges framtid. Det handlar om att främja demokratin och minska klas�skillnaden. Det handlar om att investera i jämlikhet. Läsfrämjande insatser
är en del av medlemskapets värde.
Jag blev glad och stolt när statsminister Stefan Löfven kom till oss och
invigde ”Läs för mig, pappa!” i Lidköping år 2011. Det visar vitsen med att
främja läsandet.
Jag vill rikta ett stort tack till IF Metall Västra Skaraborg, som har nominerat mig, men även till min klubb och mina arbetskamrater på Swegon,
som är min arbetsplats i Kvänum.
Tack, ABF, alla samarbetspartner, kommunbibliotek, En bok för alla, författare, barnbibliotekarier! Tack, alla ni deltagare på ”Läs för mig, pappa!”
och ”Läs för mig!” Tack, statens kulturråd!
Till slut vill jag citera min vän författaren Torgny Karnstedt, som har
medverkat på ”Läs för mig, pappa!”
”Språket är själens tumavtryck. Det är också vårt viktigaste verktyg när vi
utforskar världen. Vårt språks gränser blir vår världs gränser. … Litteraturen
är en av de största källorna för att föra vidare mänskliga erfarenheter. Men
dess främsta uppgift är att stimulera vår fantasi. Genom att läsa kan vi se
oss själva i ett större sammanhang och bli lite klokare på vem vi är, vad vi
vill och vart vi är på väg.”
Tack så mycket!
Eli Abadji
***
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Tack så mycket, Anders!
Som avslutning vill Denise framföra en hälsning till kongressen. En varm
applåd till Denise, som har tagit emot priset!
***
Denise Abadji: Tack så mycket för priset! Jag känner mig superstolt över
pappa i dag. Jag önskar verkligen att han kunde vara frisk så att han själv
kunde stå här och ta emot priset. Men jag vet att han är jätteglad och sitter
hemma och tittar på internet och ser detta.
Det här är till dig, pappa! Jag önskar att du var här. Du är bäst!
Tack så mycket!
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Permission
Fredag
Theres Andersson, Handels till kl. 18.
Nils-Erik Andersson, Pappers till kl. 18.
Lördag
Charina Nordvall, Transport kl. 9–11.10.
Per-Håkan Waern, Elektrikerförbundet, hela dagen.
Michael Sjörén, Handels från kl. 18.
Sara Pettersson, Kommunal, hela dagen.
Michael Sjörén, Handels från kl. 18.
Söndag
Michael Lingåker, Kommunal kl. 13–14.55.
Annelie Borgström, IF Metall från kl. 8 till kongressens slut.
Marta Aguirre, Seko från kl. 10.50 till kl. 16.
Måndag
Anders Andersson, Målarna från kl. 11.45.
Zarko Djurovic, IF Metall från kl. 9.
Mikael Lilja, Pappers från kl. 13.
Kenny Reinhold, Seko från kl. 14.
Stefan Carlén, Handels från kl. 9.
Predrag Jankovic, Kommunal från kl. 14.45.
Johan Lindholm, LOs styrelse kl. 8–9.
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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.

www.lo.se
isbn 978-91-566-3225-9

